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مقاومتُمسنها!
  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  می گوید  مسئوالن  با سن باال، حاضر به اجرای طرح پیاده راه سازی چهارباغ نبودند:  
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  در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛  

تابآوریشهراصفهانپاییناست

فعالیت ۵ هزار امام جماعت در اصفهان
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان خبر داد: 
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کاهش پروازهای خارجی اصفهان
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان انتقاد کرد:
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»سلحشوری« چراغ مدال آوری نصف جهان را 
روشن کرد 

 ثبت اولین مدال بانوان در بازی های آسیایی به نام ورزشکار اصفهانی؛

گالری گذار
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهریورماه

کنسرت گروه »نغمه« اصفهان
پل چمران، جنب شهرداری منطقه 

هفت هنرسرای خورشید
اول شهریورماه97

 مجموعــه برنامه » 5 نفر « بــه خاطرات 
پنج نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس و 

همرزمان آنها می پردازد.

5 نفر
پنجشنبه ها  ساعت 21:30

روز حس هنری داشتن؛
اگلری ها و تماشای 

اکرهای هنری فقط مختص 
به هنرمندان نیست. این جور 
فعالیت ها هر از اگهی می تونه 

روح  رو تلطیف بده.

تابستان 97 با جشنواره »نشاطستان« همراه شوید
تابستان 97 با برگزاری جشنواره نشاطستان در  مناطق پانزده گانه اصفهان گرم تر 
شــد. حتما در زمان رفت و آمد در شــهر بــه تابلوهای اطالع رســانی برنامه 
»نشاطستان« برخورد کرده اید؛ پوســتری با یک ایموجی خندان که خبر از برگزاری جشنواره 
فرهنگی، تفریحی تابستانه در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان می دهد. برگزاری این برنامه را 
معاونت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مناطق پانزده گانه بر عهده دارند که شامل جشن های 
خانوادگی، جشنواره بازی های تفریحی، مسابقات و همایش های ورزشی و برنامه های فرهنگی 

است و از ابتدای مردادماه و دهه کرامت آغاز شده و تا پایان دهه والیت ادامه دارد...
صفحه  4

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان پیرامون بازسازی 
شبکه فرســوده فاضالب  اصفهان گفت:  از سه هزار 

و 700 کیلو متر شبکه فاضالب اصفهان، حدود 
240 کیلومتر آن را  خطوط اصلی با اقطار بیش 

از 500 میلی متر تشکیل می دهد که از این رقم 
بیش از 150 کیلومتر آن فرسوده است و  بازسازی و 

اصالح آن در دستور کار قرار دارد.
مهندس »هاشم امینی« با بیان اینکه  حدود 1500 
کیلومتر شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان نیاز 
به بازسازی دارد،  عنوان کرد:  طول شبکه فاضالب 
شهر اصفهان حدود ســه هزار و 700 کیلومتراست 
که قدمت بیش از 40 ســاله آن منجر به این شده  
که حدود1500 کیلومتر از طول این شبکه نیاز به 

بازسازی و نوسازی داشته باشد.
وی به تبعات ناگوار فرســودگی شــبکه فاضالب 

پرداخت و تصریح کرد: خوردگی و فرسودگی شبکه های فاضالب موجب 
کاهش مقاومت، خرابی و فرو ریختن لوله ها می شــود کــه از تبعات آن 
 مسدودشــدن لوله و فرونشست زمین اســت؛  وقوع این رویداد می تواند 

دربرگیرنده خسارات مالی، جانی و اجتماعی جبران ناپذیری باشد.
امینی به اهمیت بازسازی شبکه فرسوده در اقطار بیش از 500 میلی متر 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شبکه فرســوده فاضالب در اقطار بیش 
از500 میلی متــر در اولویت بازســازی قراردارد؛ زیرا خطرات ناشــی از 
خوردگی و فرسودگی در اقطار باال و خطوط انتقال،پتانسیل وقوع حوادث 

خطرناک  و ناگوار را به همراه دارد.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب اســتان گفت: 
هم اکنون  شــرکت های آلمانی، چینی و ایرانی، پروژه بازســازی شبکه 
فرسوده شــهر اصفهان را با تکنولوژی روز دنیا اجرا می کنند که تاکنون 
بخشــی از شــبکه فرســوده خیابان مشــتاق اول، مشــتاق دوم، میر، 

چمران،حمزه، الهور وکمال اسماعیل بازسازی و اصالح شد.
وی با بیان اینکه عمده شبکه فرسوده شــهر اصفهان در مناطق پرتردد و 
شلوغ شهر واقع شده اســت، تصریح کرد: بخش زیادی از شبکه فرسوده 
شهر اصفهان در مناطق پرتردد و شلوغ شهر است که در این میان می توان 
به شبکه فرســوده خیابان کمال اسماعیل اشــاره کرد که در حال حاضر 
عملیات بازسازی آن اجرایی شده است.  امینی با اشاره به بازسازی شبکه 
فاضالب خیابان کمال اسماعیل، گفت: شــبکه فرسوده فاضالب خیابان 
کمال اســماعیل  به طول حدود 960 متر است که بازسازی آن   به روش 
ریپلیســمنت )روش جایگزین ( با لوله هایی به قطــر 1400 میلی متر از 

جنس پلی اتیلن در حال اجراست .
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  افزود: شبکه 
فاضالب فرسوده خیابان کمال اســماعیل از جنس لوله بتنی 
با مقطــع تخم مرغی بــه قطر 150 الــی 180 میلی متر  
است؛ درحالی که در پروژه بازســازی شبکه فرسوده 
 فاضالب ایــن خیابــان،  لوله جدیــد جایگزین

 شــده از جنس پلی اتیلن بــا اقطار1400 
میلی متر با مقطع دایره ای به قطر 1400 

میلی متر است.
امینــی بــا اشــاره به 

بازســازی شــبکه فاضالب 
اســماعیل  کمــال  خیابــان 

اظهارداشت: بازسازی شبکه فاضالب 
این خیابــان، به صورت ترانشــه باز در 3 

شــیفت کاری با ســرعت باال در حال انجام 
اســت؛ به طوری که می توان گفت سرعت اجرای 

این پروژه که با لوله هایی  با قطر  1400 میلی متر است، 
در کشور بی سابقه بوده و رکورد جدیدی درسرعت اجرا به 

ثبت رسانده است.
وی گفت: پروژه بازسازی شــبکه فاضالب خیابان کمال اسماعیل 

در تاریخ 16 مردادماه در ســال جاری آغاز شده که پیش بینی می شود 
تا دهم شهریورماه به پایان برسد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به چگونگی اجرای بازســازی شــبکه فاضالب در خیابان کمال 
اسماعیل پرداخت و تصریح کرد: براساس ویدئومتری که از شبکه فاضالب 
شــهر اصفهان انجام شــد، درجه و میزان خوردگی این  شــبکه با توجه 
به قطرباالی آن  موجب شــد  بازسازی شــبکه فاضالب کمال اسماعیل 
 در دســتور کارقرارگیرد که بــا روش جایگزین)ریپلیســمنت( درحال 

اجراست.
مهندس هاشــم امینی عنوان کرد: ظرفیت انتقال شبکه فاضالب خیابان 
کمال اسماعیل 1300 لیتر در ثانیه است تا جمعیت 420 هزارنفری را در 

محور مرکزی شهر اصفهان تحت پوشش قرار دهد.      
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه پــروژه ترمیم و 
بازسازی شــبکه فاضالب اصفهان پروژه عظیمی است  که برای نخستین 
بار در کشور در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: به منظور اجرای 
فاز نخست آن بالغ بر هزار و 770  میلیارد ریال فاینانس خارجی تخصیص 
یافته که مقرر شــده اســت با بهره مندی از دانش روز و تکنولوژی نوین 

عملیاتی شود .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان : 

رکورد باالی سرعت بازسازی شبکه فرسوده 
فاضالب کالن شهر اصفهان
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اقدامات آمریکا علیه ایران در طیفی وسیع 
از رایزنی های سیاسی تا اقدامات پیشگیرانه 
اقتصادی و نظامی در جریان است. این مسئله 
به تازگی با ایجاد گروهــی به نام گروه اقدام 
ایران در دولت آمریکا شــکلی تازه تر یافته 

است. 
طی روزهای گذشته مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
دونالد ترامپ از تاسیس گروهی به نام »گروه اقدام 
ایــران« خبر داد کــه در واقع ســاحی جدید در 
راســتای تهدیدات بیش از یک سال و نیم گذشته 
رییس جمهور آمریکا علیه نظام ایران اســت. این 
گروه تاش دارد تا در روند مقابلــه با ایران و ایران 
هراسی در سراســر دنیا اقدامات عملی انجام دهد. 
برخی از رســانه ها این اقدام ترامــپ علیه ایران را 
تعبیر ر=به راه تازه مقابله کرده اند؛ اقدامی که انتظار 
می رود موجب دوری دوســتان ایرانی در منطقه 
و همسویی بیشــتر با سیاســت های آمریکا شود. 
دولت آمریکا با این اقدام انتظار دارد دو یال ناکامی 
در قبال ایران را جبران کند.بر خی از کارشناســان 
سیاسی معتقدند گروه اقدام ایران شبیه نهاد موسوم 
به »Whiz Kidz« در دهه 1960 است که منجر به 
بازسازی وزارت دفاع آمریکا شد. هوک، نام این گروه 
را »تیمی نخبه« که از سراســر نهادها و بخش های 

دولت به خدمت گرفته شده، خطاب کرده است.
برایان هوک و اقدام علیه ایران

»برایان هوک«، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
مدیر و رهبر گروه اقدام ایران و عملیات روزانه این 
گروه خواهد بود. او به دنبــال راه هایی برای ایجاد 
فشــار اقتصادی بر ایران اســت. هوک که قبا هم 
مشــاور جان بولتون بوده پس از معرفی به عنوان 
رییس این کارگروه گفت: »این گروه با تمام شرکای 
آمریکا در تماس خواهد بود و هدف آن تغییر رفتار 
ایران است. اســتراتژی ما تمام سطوح تهدیدهای 
ایران را در بــر می گیرد«.دولت ترامپ در خصوص 
سیاست هایش در رابطه با ایران فشارهای اساسی و 
کاملی را به پیش کشیده که در راستای نگرانی های 

اسرائیل در رابطه با ایران 
نیز هست. اســرائیل هم 
در خصوص فعالیت های 
ایران در منطقــه نگرانی 
دارد و هــم در خصوص 
بلندپروازی های هسته ای 
ایران. گروه اقــدام ایران 
قرار اســت یــک رویکرد 

کلی را در خصــوص ایران در پیش گیــرد. ترامپ 
می گوید که در هلســینکی با پوتین صحبت هایی 
کرده است اما روسیه هم عصای جادویی برای خارج 
کردن ایران از ســوریه ندارد. واشنگتن همچنین 
نمی داند کــه چگونه باید لبنان را برای کاســتن از 
ردپاهای حزب ا... تحت فشار بگذارد. اینها چالش های 
بزرگ این گروه است و به همه اینها موضوع موشکی 
و هســته ای ایران را نیز اضافه کنید. مسئول گروه 
اقدام ایران همچنین بیان داشت که بحث موشکی، 
تسلیحات هسته ای و بازداشت شهروندان آمریکایی 
محور کار گروه خواهد بود. بــه گفته هوک »گروه 
اقدام ایران« کار هماهنگ کردن اقدامات در قبال 
ایران در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای زیر مجموعه 
دولت آمریکا را به عهده خواهد داشــت. وی اضافه 

کــرد: هدف اســتراتژی 
جدیــد و جامــع رییس 
جمهوری آمریکا در قبال 
ایــران این اســت که به 
تمامــی تهدیدهای ایران 
برای صلح و ثبات و برای 
آمریکا و هم پیمانانش در 
سراسر جهان پاسخ داده و 
در همین راستا پمپئو، کار گروه جدید را ایجاد کرده 
تا اقداماتی که در سراســر قوه مجریه می بایســت 

انجام شود را هماهنگ کند.
گروه اقدام ایران و برنامه کاری پر از ابهام

یک رســانه صهیونیستی با اشــاره به شکل گیری 
»کارگروه ویژه ایــران« در وزارت خارجه آمریکا، 
عنوان داشــت که این گروه برای به نتیجه رساندن 
اقدامات ضد ایرانی کاخ ســفید فقط دو سال وقت 
دارد. این در حالی است که هنوز به درستی معلوم 
نیســت این گروه چطور می خواهــد اهداف کاری 
تعریف شده را به سرانجام برساند. واشنگتن پست در 
گزارشي تحلیلي درباره علت شکل گیري این گروه 
به نقل از تریتا پارسي نوشته است: در اعام تشکیل 
این گروه باز هم مجموعــه اي از اتهام ها و مطالبه ها 

مطرح شــد و هیچ خبري از راهکارهاي مشــخص 
وجود نداشت. معلوم نیست که این گروه قرار است 
چه کاري را که تاکنون انجام نداده، صورت دهد؟ به 
گزارش واشنگتن پست تشکیل این گروه مي تواند 
تحولي مهــم در برعکس کردن پیشــنهاد مذاکره 
مستقیم ترامپ با ایراني ها باشــد. از سوي دیگر به 
احتمال زیاد آمریکایي ها بر حجــم تاش ها براي 
شکل دهي به ناآرامي هاي جدید در ایران مي افزایند.

برخی از بدنه دولت از جمله »اســتفان هولبرت«، 
مشــاور امنیت خارجی پنتاگون معتقد است حال 
وضعیت بدتر شده اســت. او از برجام خارج شده و 
برنامه معینی برای پیشبرد سیاســت خود ندارد. 
اروپایی ها همچنان در کنار ایران مانده اند و تاش 
می کنند راه حلی برای حمایت از اقتصاد ایران پیدا 
کنند و از سویی شکاف بین آمریکا و اروپایی ها در 
مورد ایران در حال افزایش است. این مسئله باعث 
شده اســت وزرات خارجه آمریکا دست به تشکیل 
گروه اقدام ایران بزند، اما وضعیت  آنچنان که ترامپ 
وتیم او می اندیشند پیش نخواهد رفت. آنان هر آنچه 
را که می توانســتند کرده اند و آب به جوی بر نمی 
گردد.  آنها یا باید شــرایطی شکل دهند که بتوانند 
با ایران مذاکره کنند و این تنها با برگشــتن آنها به 
برجام مقدور خواهد بود و یا از روش های ســخت 
وارد شوند که آن نیز در حال حاضر موضوعی به دور 
از ذهن اســت.این گروه تاش خواهد کرد وضعیت 
بغرنج کنونی سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران 

را کمی بهبود ببخشد. 
باید منتظر بــود و روش های پیــش رو را دید. در 
نهایت اینکه اگر چه تشکیل گروه اقدام ایران با هدف 
افزایش فشارها علیه ایران شــکل گرفته است؛ اما 
مشخص نیست این فشارها قرار است چطور آمریکا 
را به اهدافش نزدیک تر کند ضمن اینکه نفس ایجاد 
این گروه نشان دهنده ایجاد برخی از ناهماهنگی ها 
در مقابله با ایران است از سوی دیگر به نظر می رسد 
گروهی از نومحافظه کاران تاش دارند با تشکیل این 
گروه تاثیرگذاری بر اقدامات ترامپ در برابر ایران را 
افزایش دهند و آن  را راستای محدود ساختن ایران 

کنترل کنند.

درخواست آمریکا از فیس بوک 
برای استفاده از اطالعات کاربران

وزارت دادگســتری آمریکا از شــرکت فیس بوک 
خواســت اطاعات کاربران خود را در اختیار دولت 
این کشــور قرار دهد.وزارت دادگســتری آمریکا 
طی درخواســتی از شــرکت فیس بوک مبنی بر 
افشای اطاعات کاربران، از این شرکت خواست با 
رمزگشایی پیام های صوتی کاربران خود در نرم افزار 
پیام رسان این شرکت، اطاعات کاربران را در اختیار 

دولت این کشور قرار دهد.

اسناد »ویکی لیکس« در خصوص 
دخالت عربستان در امور کانادا

اسنادی که سایت افشاگر ویکی لیکس منتشر کرده، 
نشان می دهد که عربستان سعودی به شدت از اینکه 
کانادا از سعودی ها انتقاد کند، نگران بود و برای مقابله 
با این انتقادها به دنبال کانال هایی در داخل دولت 
کانادا بوده است.روزنامه االخبار لنبان در گزارشی به 
این اسناد پرداخت و نوشت که بر اساس یکی از این 
اسناد به شماره )۷000۸۷۳۸۷۲(، ریاض کمیته ای 
متشکل از وزارت خارجه،  ریاست استخبارات، وزارت 
نفت و منابع طبیعی، فرهنگ و اطاع رسانی و وزارت 
دارایی برای مقابله با فراخوان های کانادا به منظور 
تحریم نفت عربستان ســعودی و »کشورهای فاقد 
دموکراسی« تشکیل داده است.در تلگراف دیگری 
نیز آمده، عربستان سعودی برای مقابله با تبلیغات 
ضدی سعودی به صورت غیر رسمی با وزارت خارجه 
کانادا ارتباط برقرار کرده و با یک شــرکت حقوقی 
در این زمینه توافقی منعقد کرده است.در تلگرافی 
دیگر که با عنوان »فوری و ســری« از سوی دیوان 
پادشاهی سعودی صادر شده است، از شرکت ملی 
نفت عربستان )آرامکو( خواسته شده از روابط خود با 
شرکت های نفتی کانادا به منظور »تصحیح مفاهیم 
کلیشه ای اشتباه در ارتباط با پادشاهی سعودی« در 

کانادا استفاده کند.

سخنگوی طالبان:
گفت وگو با آمریکا تنها به منظور 

پایان دادن به اشغال است
ســخنگوی طالبان می گوید مدیریــت جنگ در 
افغانســتان در اختیار آمریکایی هاست و به همین 
دلیل طالبان با آمریکایی ها در ارتباط با پایان دادن 
اشغال مذاکره می کنند. »ذبیح ا... مجاهد« در این 
زمینه گفت: خواست طالبان این است که با طرف 
اصلی اشغال افغانســتان که آمریکاست به صورت 
مستقیم در ارتباط به بیرون شدن نیروهای خارجی 
مذاکره کنند.ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان گفت 
که هیچ گونه اطاعاتی به وی نرسیده که مذاکرات 
بین آمریکا و طالبان در قطر اتفاق افتاده باشــد؛ اما 
تاکید می کند که اگر مذاکره ای از ســوی این گروه 
با آمریکایی ها صورت بگیــرد فقط به منظور خروج 
کامل نیروهای خارجی از افغانستان خواهد بود. به 
گفته مجاهد، طالبان هیچ گاه مذاکره ای با حکومت 
وحدت ملی نداشته و این گروه همیشه این ادعا را 

تکذیب کرده است. 

 پادشاه بحرین، بحران جدیدی
 با قطر ایجاد کرد

اظهارات پادشاه بحرین درباره حاکمیت این کشور بر 
قطر از سال 1۷6۲ جنجال به پا کرد.امل بنت خالد، 
یک فعال عربســتانی در توییتر مدعی شد: قطر از 
بحرین ربوده شده است و اگر بحرین آن را پس بگیرد 
حق خود را پس گرفته و این اســتعمار نیست؛ اما 
مشکل این است که قطر اکنون از سوی سه دشمن 
شــورای همکاری خلیج )فارس( یعنی اســرائیل، 

ترکیه و ایران استعمار شده است.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین اخیرا در 
دیدار با چهره های سرشناس قبیله النعیم به وضعیت 
منطقه الزباره و حاکمیت آل خلیفه بر شبه جزیره 
قطر از زمان اعام حکومت آل خلیفه در سال 1۷6۲ 
و بیعت قبایل این منطقه با آل خلیفه برای تاسیس 
این حکومت پرداخت که شامل تمامی شبه جزیره 

قطر به پایتختی الزباره بود.

ابهام در ماموریت »برایان هوک«

طرح استیضاح وزیر اقتصاد 
اعالم وصول شد

طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد با 
۳۳ امضا در صحن علنی مجلس شورای اسامی 
اعام وصول شــد.علی اصغر یوسف نژاد، عضو 
هیئت رییســه مجلس این طرح استیضاح را 
در صحن علنی اعام وصول کرد و گفت: طرح 
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که طی 
گزارش ۳۷۷۳۳ مورخ 10 مرداد 9۷ کمیسیون 
اقتصادی به دست هیئت رییسه مجلس رسیده 
اعام وصول می شود.یوسف نژاد همچنین گفت: 
مطابق ماده ۲۲5 آیین نامه داخلی مجلس، وزیر 
اقتصاد حداکثر ظرف 10 روز موظف به حضور 
در مجلس و ارائه توضیحات در جلســه علنی 
مجلس است. این مسئله در حالی است که 50 
نفر از نمایندگان امضای خود را از این استیضاح 

پس گرفته است.

اجاره سهم ایران در دریای 
عمان به صیادان چینی

سخنگوی فراکسیون امید نوشت: چشم انتظار 
رسیدن توافق نامه خزر به مجلس بودیم که خبر 
رسید سهم ایران در دریای عمان هم به صیادان 
چینی اجاره داده شده اســت.بهرام پارسایی، 
سخنگوي فراکســیون امید در توییتی نوشت: 
چشم انتظار رسیدن توافق نامه خزر به مجلس 
بودیم که خبر رسید سهم ایران در دریای عمان 
هم به صیادان چینی اجاره داده شــده، آن هم 
بلند مدت! نمی دانم سوگوار قانون اساسی باشم 
که اصول ۷۷ و ۷۸ آن به ســخره گرفته شده یا 
شرمسار صیادانی که با تور خالی از ماهی و سفره 

خالی از نان شرمنده خانواده شده اند. 

 علی اکبر جوانفکر
 بازداشت شد

براساس اطاعات به دست آمده مشخص شد 
»علی اکبر جوانفکر« بازداشت شده است. ظاهرا 
دستگیری جوانفکر به دلیل اعسار از پرداخت 
چهار و نیم میلیون تومان جریمه تعیین شده 
از سوی دادگاه انجام شــده است.این در حالی 
اســت که در تاریخ اول دی ماه سال 96 با نظر 
رییس دادگاه کیفری 105۸ کارکنان دولت، 
علی اکبر جوانفکر به اتهام توهین به دادستان 
تهران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین 
به اتهام نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی به پرداخت ۴ میلیــون تومان جزای 

نقدی محکوم شد.

احتمال محکومیت متهم اصلی 
ثامن الحجج به ۲۰ سال حبس

وکای متهمــان پرونــده ثامن الحجج اعام 
کردند هنوز حکــم صادره از ســوی دادگاه به 
آنها اباغ نشده و این در حالی است که رییس 
کل دادگستری اســتان تهران از صدور حکم 
این پرونده و محکومیت مدیرعامل موسســه 
ثامن الحجج به حبــس طوالنی مدت خبر داد.

حسینی، وکیل مدافع »الف.م« متهم ردیف اول 
پرونده ثامن الحجج و مدیرعامل این موسســه 
مالی و اعتباری، در پاسخ به سوالی درباره میزان 
محکومیت حبس موکلش اظهار دارد: هر چند 
حکــم دادگاه اعام عمومی شــده اما هنوز به 
ما رای یا حکمی اباغ نشــده است. این وکیل 
دادگستری در پاســخ به این سوال که منظور 
رییس کل دادگستری اســتان تهران از حبس 
طویل المدت چند سال می تواند باشد؟ گفت: 
طبق قانون بیشترین حبسی که دادگاه می تواند 
به موکل بدهد ۲0 سال است؛ اما معلوم نیست 
منظور رییس دادگستری از حبس طویل المدت 

چقدر است.

محمد تقی فاضل میبدی 
عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم:

جهانگیری با اشــاره به برنامه های آمریکایی ها و 
ایجاد اتاق فکر و گروه اقدام برای اعمال تحریم علیه 
ایران، بر لزوم برنامه ریزی دقیق و واکنش به موقع 
برای مهار تحریم ها تاکید کرد و گفت: باید در مقابل 
اقدامات آمریکا برنامه هایــی را به اجرا بگذاریم که 
کمترین فشار و آســیب بر اقشار مختلف جامعه به 

ویژه طبقات ضعیف وارد شود. 
معاون اول رییــس جمهور افزود: بایــد در مقابل 
اقدامات آمریکا برنامه هایــی را به اجرا بگذاریم که 
کمترین فشار و آســیب بر اقشار مختلف جامعه به 

ویژه طبقات ضعیف وارد شود. 
وی تاکیــد کــرد: من بــه عنــوان معــاون اول 
رییس جمهور باید از سیاســت های دولت حمایت 
کنم در عین حال آمادگی الزم برای اصاح مستمر 
سیاســت های اقتصــادی دولت وجــود دارد تا با 
تقویت نقاط قوت سیاست ها و برطرف کردن نقاط 
 ضعف، بر کارآمدی سیاســت های اقتصادی دولت

 بیفزاییم.

  کاهش آثار تحریم ها 
اولویت فعلی دولت است

جهانگیری:

کافه سیاست

عکس  روز 

عروسی در پیونگ یانگ 
کره شمالی

شکایت سرپرست وزارت کار از یک نماینده

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: برخی اقدامــات و تندروی هاعلیه 
دولت و رییس جمهوری تبعــات تلخی در 
جامعه خواهد داشــت؛ اما مهم تر از آن باید 
به دنبال منشأ و پشت پرده این اقدامات بود 
تا مشخص شود چه کســانی صحنه گردان 
هستند.»محمد تقی فاضل میبدی« درباره 
نوشته ای ساختارشــکن در جلسه اعتراضی 
قم گفت: این نوع حرکت های سیاســی که 
جز جهل و نادانی هم چیزی در آن نیســت، 
تبعات بسیاری برای کشور و تاثیرات مخربی بر 
اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی دارد، مانند 
برخی از تریبون های نماز جمعه که آنها هم 
برای منافع کشور مضر است.  وي افزود:  بنده 
سعی می کنم در این مورد مشکوک نباشم؛ اما 

حقیقتا به این حرکت مشکوک هستم .

در مورد پالکاردهای قم 
مشکوک نمی شوم 

پروانه سلحشوری 
رییس فراکسیون زنان مجلس:

مهدی چمران، نایب رییس جبهه مردمی نیروهای 
انقاب گفت : آقای قالیباف، از مدت ها قبل مشغول 
مطالعه و بررســی برای یافتــن راهکار های بهبود 
شرایط اقتصادی کشور بود. مطالعات انجام شده از 
سوی آقای قالیباف ارزشمند است. آیا هرکسی که 
نظری دارد و راهکار ارائه می دهد مانند اقتصاددانانی 
که نظریاتی داشتند، سیاسی است یا می خواهد خود 
را مطرح کند؟ این حرف منطقی و درست نیست. با 
توجه به اینکه سیاست اقتصادی دولت نتایج خوبی 
را به همراه نداشــته، الزم اســت دولت برای برون 
رفت از شرایط کنونی، با مطالعات دقیق و استفاده 
از نظرات نخبــگان جامعه، به  ویــژه اقتصاددانان 
خبره، سیاست های جدیدی را برای اقتصاد کشور 

تدوین کند. 
چمران  اضافه کرد: امروز مسائل اقتصادی و سیاسی 
با هم عجین شــده و چنین شخصیتی می تواند  در  
زمینه مسائل اقتصادی نیز نظر دهد. بهتر است دولت 

به این نامه ها و محتوای آنها توجه کند.

قالیباف به دنبال هدف 
سیاسی نیست

 مهدی چمران:

پروانه سلحشــوری، رییس فراکسیون زنان 
مجلس گفت: شــنیده می شود که همسران 
زنان نخبه بــرای حضــور در میادین علمی 
و ورزشــی بین المللی اقدام بــه باج خواهی 
می کنند و بر همین اســاس طرح تســهیل 
خروج بانوان نخبه از کشــور می تواند گامی 
موثر در راســتای توقف این امر به شمار رود. 
طرح تسهیل خروج بانوان نخبه، رای اعضای 
کمیسیون امنیت ملی را به دست آورده و در 
نوبت بررسی مجلس قرار دارد، این طرح گام 
بلند نمایندگان زن برای حل مشــکات این 
قشر با هدف حضور در عرصه های بین المللی 
علمی، ورزشــی، فرهنگی و ...است. در این 
طرح که بســیار هم محتاطانه نوشــته شده 
حضور زنان علمی در سمینارها و همایش های 
دانشگاهی کوتاه مدت در نظر گرفته شده و 

چیزی پیش بینی نشده است.

طرح مجلس برای خروج 
بانوان نخبه از کشور

بین الملل

   ماموریت تازه تشکیالت ضد ایرانی در دولت آمریکا؛  

ترامپ می گوید که در هلسینکی 
با پوتین صحبت هایی کرده است 

اما روسیه هم عصای جادویی برای 
خارج کردن ایران از سوریه ندارد

چهره ها

گرجستان پاسخ اعتراض ایران را داد
وزارت خارجه گرجستان درباره بی احترامی به نحوه پوشش مسافران ایرانی در فرودگاه تفلیس گفته است: 
مطابق اطاعات اولیه و انجام اقدامات تحقیقاتی، از طرف سازمان های انتظامی گرجستان هیچ مورد تخلف 
ازجمله هتک حجاب مذهبی نشده است و گرجستان، نتایج تحقیقات در این مورد را به طرف ایرانی اعام 
کرده است.در بیانیه وزارت خارجه گرجستان درباره بی احترامی به نحوه پوشش مسافران ایرانی در فرودگاه 
تفلیس گفته شده اســت: مطابق اطاعات اولیه و انجام اقدامات تحقیقاتی، از طرف سازمان های انتظامی 
گرجستان هیچ مورد تخلف ازجمله هتک حجاب مذهبی نشده و گرجستان، نتایج تحقیقات در این مورد را 
به طرف ایرانی اعام کرده است.وزارت خارجه گرجستان خاطرنشان کرد: قرار است دیداری با سفیر ایران 
در تفلیس برگزار شود که در جریان آن مقام های وزارت خارجه گرجستان و این مقام ایرانی درباره این واقعه 

)هتک حجاب مسافران ایرانی در فرودگاه تفلیس( گفت وگو می کنند. 

شکایت سرپرست وزارت کار از یک نماینده
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: به دنبال استیضاح علی ربیعی، محسنی بندپی، سرپرست 
وزارت کار از یکی از نمایندگان مجلس شکایت کرده است.محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا و 
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: در رابطه با استیضاح علی ربیعی و زیر سابق تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تا این لحظه تنها شکایت محسنی بند پی، سرپرست وزارت کار از یکی از استیضاح کنندگان به 
دست ما رسیده است. وی افزود: تاکنون فعا شکایت شخصی و یا مواردی از هیئت رییسه در ا ین خصوص به 

دست ما نرسیده است.
 سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین با اشاره به تعداد شکایات دولت از نمایندگان و یا برخی 
نمایندگان از همکاران خود گفت: یکسری از این شکایات مربوط به آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی است که 

پرونده آن هنوز مفتوح است؛ همچنین چند پرونده و شکایت مربوط به ناجاست.

پیشخوان

ناگفته های ستاد روحانی

محتکران نقره داغ شدند

شــورش امنیتی ها علیه 
ترامپ

طرح تحول سالمت تغییر 
نمی کند

علیرضا کریمیان
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کاهش پروازهای خارجی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

سهام عدالت

جامانده ها از سود »سهام 
عدالت« چگونه اقدام کنند؟

مشــاور رییس کل ســازمان خصوصی سازی 
گفت: طی هفته جــاری جزئیات، زمان و نحوه 
ثبت شماره شبای بانکی مشموالنی که تاکنون 
برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند، اعالم 

می شود.
»جعفر ســبحانی« اظهار کــرد: طبق مصوبه 
شورای عالی اجرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساســی، مقرر شد در راستای حفظ 
و صیانت از دارایی مشــموالن سهام عدالت که 
تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده 
اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش 

این دارایی ها، سازمان خصوصی سازی مجددا 
فراخوان هایی را برای دریافت شــماره حساب 
بانکی آنها منتشر کند. مشاور رییس کل سازمان 
خصوصی ســازی افزود: در صورت عدم مراجعه 
این افراد در مدت زمان تعیین شده، سود سهام 
عدالت آن ها نزد یکی از بانک های دولتی با نرخ 
سود مناسب سپرده گذاری می شود. وی ادامه 
داد: از نظر ما دو فرصت قبلی برای ثبت نام افراد 
کفایت می کرد اما تصمیم بر این شد که فرصت 
مجددی به مشموالن داده شود. سبحانی گفت: 
طی هفته جاری جزئیات تصمیم و زمان و نحوه 
ثبت شماره شبای بانکی اعالم می شود.گفتنی 
است؛ تاکنون ۷ میلیون نفر از مشموالن سهام 
عدالت به رغــم فراخوان های متعدد، شــماره 

حساب خود را به این سازمان اعالم نکرده اند.

بازار

اسپیکر قابل حمل

آغاز جریمه مشترکان پرمصرف 
برق در آینده نزدیک

معاون وزیر نیــرو در امور برق و انــرژی گفت: 
درحال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت برق 
در دســتور کار دولت قرار ندارد؛ اما بر اســاس 
تمهیدات در نظر گرفته شــده، برای مشترکان 

پرمصرف، جریمه در نظر گرفته ایم.
»همایــون حائری« بــا بیــان اینکــه یکی از 
راهکارهای مدیریت مصرف، کنترل مشــترکان 
پرمصرف اســت، اظهار کــرد: بــرای این مهم 
برنامه جریمه مشــترکان پرمصرف در دســتور 
کار قرار گرفته کــه نهایتا تا یکــی دو ماه آینده 
این طرح آغاز خواهد شد. وی در خصوص تاثیر 
تحریم های جدیــد بر صنعت برق افــزود: تمام 
تالش دست اندرکاران حوزه این صنعت این است 
که کوچک ترین مشکلی برای صنعت برق کشور 
به وجود نیاید. البته ایــن مهم نیازمند همکاری 
مشترکان است که امیدواریم این همکاری نسبت 

به گذشته افزایش بیشتری پیدا کند.
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو نیز چندی پیش اعالم 
کرد که تعرفه مناسبی برای پرمصرف های آب و 
برق به دولت ارائه می کنیم؛ زیرا حدود ۸۰ درصد 
مصرف کنندگان برق در حد الگوی تعریف شده 
یا زیر آن مصرف می کنند و هیچ مشکلی ندارند؛ 
ولی در همین شــرایط، پرمصرف هایی داریم که 
نباید از تعرفه های پایین برخوردار باشند. بنابراین 
اصالح قیمت به عنوان یک ابزار برای اصالح روند 

پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود.

کاهش ۶۲ درصدی صادرات؛
نرخ سنگ آهن صادراتی ایران 

سقوط کرد
در چهارماهه نخست سال جاری، بیش از حدود 
3/5 میلیون تن »ســنگ آهــن« از ایران صادر 
شده است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی چهار ماهه نخســت سال جاری، در این 
مدت سه میلیون و ۴۴۱ هزار تن انواع سنگ آهن 
به ارزش ۱۰۶ میلیــون و ۱۹۸ هزار دالر از ایران 
صادر شده است. سنگ آهن ایران در این مدت به 
۹ کشور دنیا صادر شده که بزرگ ترین مشتری 
ایران از این حیث »چین« اســت که بیش از ۹۲ 
درصد از ســنگ آهن صادراتی ایــران را خریده 
اســت. صادرات ایران در ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با کاهش چشم گیری 

همراه بوده است.

مدیر روابط عمومی »اسپروانکو«؛ 
فعالیت های خود را در ایران 

ارتقا می دهیم
شرکت اسپانیایی »اســپروانکو اینترنشنال« که 
در حوزه نفت و گاز تخصص دارد، اعالم کرد که 
فعالیت هایش را در ایران تا »سطح باالتری« ارتقا 
می دهد و اعتنایی به تحریم های آمریکا نمی کند. 
»کارلوس تولدو« مدیر روابط عمومی این شرکت 
به شبکه روسی اسپوتنیک گفت: در سال ۲۰۱3 
که همه طرف هــا یعنی اتحادیه اروپــا و آمریکا 
تحریم هایی علیه ایران وضع کردند، اسپروانکو 
کارش را در ایران شــروع کرد. تولدو همچنین 
اظهار داشت: زمانی که تحریم ها در سال ۲۰۱5 
برداشته شد، »رقابت گســترده ای« ایجاد شد و 
فعالیت های این شــرکت در ایران کاهش یافت. 
مدیر روابط عمومی اســپروانکو گفت: اکنون در 
نظر داریم فعالیت های خود را در سطح باالتری 
از سر بگیریم. اتحادیه اروپا تاکنون هیچ تحریمی 
علیه ایران اعمال نکرده است. چیزی که آمریکا 

می گوید مشکل خودش است؛ نه مشکل ما. 

 پای مک دونالد و استارباکس 
به دعوای ترکیه و آمریکا باز شد

شهردار یکی از شهرهای ترک، فعالیت برندهای 
مشهور آمریکایی در این شهر را ممنوع اعالم کرد. 
پــس از فراخوان »رجب طیــب اردوغان« برای 
ممنوعیت خرید کاالهای الکترونیکی آمریکایی، 
این بار شهردار شــهری در نزدیکی پایتخت، از 
ممنوعیت صدور مجوز فعالیــت برای برندهای 
آمریکایی در  شهر »کجیئورون« خبر داده است.

»مصطفی آک« شهردار کجیئورون که از اعضای 
حزب حاکم نیز به شــمار می رود، گفته اســت: 
روند صدور مجــوز فعالیت برای شــرکت های 
آمریکایی در این شهر متوقف شــده است؛ این 
ممنوعیت شامل برندهای مشهور »مک دونالد«، 

»استارباکس« و »برگرکینگ« نیز می شود.

اسپیکر قابل حمل 
Coca cola مدل

 20,000
تومان

اسپیکر بلوتوثی قابل 
BY1030 حمل مدل

 45,000
تومان

اسپیکر قابل حمل 
Millet شیائومی مدل

 110,000
تومان

در وضعیت کنونِی اقتصاد ایران، درحالی که بیکاری و 
رکود، اغلب جوانان تحصیل کرده ایرانی را با معضلی 
به نام اشتغال درگیر ساخته اســت، مشاغل خانگی 
می توانند یکی از گزینه های مطلوب برای افراد جویای 
کار، به خصوص خانم ها باشــند. داشتن یک کسب و 
کار خانگی عالوه بر زمینه ســازی برای تبدیل ایده ها 
به نمونه های عینی و عملی با توجه به نیاز به سرمایه 
اندک، در شرایط کنونی می تواند کارگشای بسیاری از 
افرادی باشد که شغلی متناسب با عالقه و مهارت خود 

پیدا نمی کنند.
»عروسک سازی« از جمله مشاغلی است که این روزها 
در فضای مجازی طرفداران زیادی دارد و به شــدت 
از ســوی مخاطبان مورد توجه قرار گرفته است. افراد 
عروسک ساز در فضای مجازی دست به خالقیت های 
جالب توجهی زده اند و در نبود یک برنامه مدون برای 
طراحی و ساخت اسباب بازی های ایرانی و تولیداتی 
که اغلب کپی برداری های ناشیانه از عروسک های روز 
دنیاست، با استقبال خوبی از  دست سازه های نوآورانه  

خود مواجه شده اند.
چالش اسباب بازی و ســرگردانی متولیان 

فرهنگی و اقتصادی
در حالی که سال گذشته اعالم شد واردات اسباب بازی 
به کشور رشد 5۶ درصدی داشته و به گفته دبیر شورای 
نظارت بر اسباب بازی 3۰ درصد اقالم خریداری شده 
را عروسک تشکیل می دهد، اما به نظر می رسد هیچ 
برنامه ای برای افزایش یــا حمایت از تولیدات داخلی 
عروسک و اســباب بازی در ایران وجود ندارد؛  این در 
حالی است که بنابر آمار رســمی ۱۲هزار وارد کننده 
اســباب بازی در ایران وجود دارند. گفته می شــود 
»چین« از صادرات اســباب بازی به ایران چیزی بالغ 
بر ۷۸5هزار میلیون دالر درآمد داشته است؛ هر چند 
برخی از بزرگ ترین کشورهای دنیا از جمله آمریکا نیز 
هر ساله میلیون ها دالر عروسک و اسباب بازی از چین 
وارد می کنند؛ اما آنچه در مــورد ایران نگران کننده 
به نظر می رســد، عدم فرهنگ سازی و جهت دهی در 
زمینه ســاخت و واردات اســباب بازی به ایران است. 

وفور مدل های آمریکایی و اروپایی 
در بازارهای ایرانی، قیمت ارزان این 
کاالها در کنار عرضــه کم کیفیت 
و فاقــد جذابیت های طــرح های 
ایرانی در ســال های اخیر، موجب 
شده تا اســباب بازی های ایرانی در 
بازار تقریبا یافت نشــود. اما به رغم 
این رویه در چند سال اخیر، ساخت 
عروسک های ایرانی با طراحی های 
مبتنی بــر فرهنگ عامــه مردم در 
فضای مجــازی طرفــداران زیادی 

داشته و اتفاقا مشتریان آن از همه قشرها، تمایل زیادی 
برای داشتن این عروسک های آشنا دارند.

عروسک های وطنی محبوب ایرانی ها 
همراه با تغییر و تحوالت فرهنــگ، گرایش به هنر و 
ارزش گذاری بــه حوزه های هنری بیــش از پیش در 
میان مردم بروز و ظهور کرد. »ملیحه« 35 ســاله، در 
شــیراز زندگی می کند و در دانشگاه »طراحی فرش« 
خوانده، او صاحب برند عروســک »ساقی آرت« است 
و عروسک هایی با عنوان »ملیحه«، »ساقی«، »بهار«، 
»برنا«، »وروجک«، »یلدا« وغیره... را طراحی کرده و 
به مشــتریانش عرضه می کند. از ملیحه درباره شروع 
کارش، نوع طراحی عروسک ها و ساختشان می پرسم، 
جواب می دهد: »آغاز کار هنری من از سال ۷۷ با عالقه 
به هنر شروع شد و نزدیک به ۱۰ سال است که به صورت 
جدی به این کار می پــردازم. حرفه اصلی و تخصصی 
من در رشــته نقاشی اســت و حدود ۲ سال است که 
عروسک سازی را شروع کردم، با توجه به اینکه خودم 
طراحی عروسک ها را انجام می دهم یک قدم جلوتر از 
باقی همکارانم در این زمینه هســتم.« او درباره شکل 
و شمایل عروسک هایش می گوید: »براساس عالقه ام 
به ماه مهر و رفتن به مدرسه و حسِ  خوبی که به پاییز 
دارم، اسم یکی از شخصیت های عروسکم را »ملیحه« 
هم نام خودم انتخاب کــردم و در قالب دانش آموز به 
عالقه مندان عرضه کردم. همیشه سعی من بر این بوده 
در بحث عروسک سازی ایده هایی که در ذهنم وجود 
دارد را به اجرا بگذارم و محصولی را کپی نمی کنم.« او از 
ارسال عروسک هایش به کشورهای همچون »آلمان«، 

»سوئد« و »ترکیه« اشــاره می کند و در ادامه امیدوار 
است برند عروســک هایش »ســاقی آرت« را به ثبت 

قانونی برساند،
عروسک و موضوعی به نام ارزش های تربیتی

مسئله اساسی در ساخت عروسک ها، توانایی در ساخت 
و شــکل دادن به جهان فرهنگی با ارزش های تربیتی 
زادبوم بچه های ایرانی است؛ به نوعی عروسکی که بتواند 
به رویاها، تخیالت و جهان درونی کودکان و نوجوانان 
ما نفوذ کند. عروسک سازان می خواهند در شکل دادن 
جهانی این عروســک در صنایع فرهنگی و کاالهای 
هنری تالش کنند؛ جهانی شــدن این عروسک های 

دست ساز که با معضالت گوناگون همراه شده است.
»ســحر« از دیگر دختران عروسک ساز و صاحب برند 
»آفرودال« اســت که به همــراه خواهر کوچک ترش 
»فاطمه« عروســک های زیبایی را طراحی می کنند 
و می سازند. سحر ۲۷ ســال دارد و در اصفهان زندگی 
می کند. او که شــور و هیجان زیــادش آدم را به وجد 
مــی آورد، دربــاره آغــاز کارش، طراحی و ســاخت 
عروســک هایش می گوید: »جنس عروســک هایم از 
پارچه  اســت. »مادربزرگ« جزو اولین عروسک هایم 

است که آن را در تابســتان ۹۴ به عنوان سرگرمی و 
با ایده ای در گــوگل خلق کردم؛ البتــه در آن دوران 
فضاهای مجازی همانند اینســتاگرام وجود نداشت 
و از دنیای عروسک های دست ســاز اطالعات زیادی 
نداشتم. در فروردین ۹5 در نمایشگاه خیریه دانشگاه 
هنر اصفهان شرکت کردم و عروسک های »مادربزرگ« 
مورد اســتقبال عالقه مندان قرار گرفــت. از آن زمان 
تصمیمم برای ساخت عروســک ها جدی تر شد و از 
طریق اینستاگرام با دیگر همکاران عروسک ساز آشنا 
شدم و از آن روز به بعد، این اتفاق زیبای عروسک سازی 
را به صورت حرفــه ای دنبال کردم.« از ســحر درباره 
فروش آثارش می پرسم که به غیر از فضای مجازی از 
چه طریق دیگر عروسک هایش را در دسترس مشتریان 
قرار می دهد و مکانیزم فروش تــا چه اندازه به معرفی 
عروسک ها به مردم کمک کرده است؟ او جواب می دهد: 
»بیشتر فروش عروسک ها از طریق صفحه اینستاگرام 
است. گاهی محصوالت، آماده فروش هستند و برخی 
در الین ثبت سفارشات قرار می گیرد و مخاطبان از میان 
نمونه هایی که در صفحه مجازی می بینند، ســفارش 
می دهند. « به نظر می رســد عروسک سازی در ایران 
در راه برندسازی اســت که اتفاقا می تواند با حمایت 
نهادهای رسمی به یک شغل رسمی و البته ملی درآید .

عروسک سازی هنری که بوی پول می دهد
عروسک سازی از حرف تا درآمد؛

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق اصناف اصفهان خبر داد.
به گفته »اسرافیل احمدیه« پیرو ابالغ دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق 
اصناف ایران، انتخابات نمایندگان در این استان برگزار می شود. وی می افزاید: اعضای هیئت رییسه اتاق شهرستان ها 
از بین داوطلبان با رای دادن، نمایندگان استان در اتاق را با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می کنند. احمدیه 
گفت: تعداد نمایندگان اتاق شهرستان های هر استان در اتاق ایران یک نفر است و به ازای هر ۲۰ هزار واحد صنفی، 
یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت گروه نظارت مرکز استان و با رای اعضای هیئت رییسه اتاق شهرستان های 

آن استان، به ترتیب اکثریت آرا انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می شوند.

انتخابات نمایندگان 
اتاق اصناف استان

 رییس سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان: خبر

   

  عکس روز

المبورگینی هوراکان در ایران 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد:

نگرانی برای تامین آب شرب اصفهان در پاییز
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه درحال حاضر حجم 
سد زاینده رود ۲۲۴ میلیون مترمکعب است، گفت: کماکان نگرانی برای تامین آب شرب اصفهان 
در پاییز وجود دارد؛ حتی اگر این آب نیز تحویل باغات غرب داده نمی شــد، این دغدغه همچنان 

وجود داشت.
»حسن ساسانی« در پاسخ به این پرسش که برخی مدعی هستند تصمیم گیری برای آبیاری باغات 
غرب اصفهان دیر انجام شد، تصریح کرد: شاید آب برای آبیاری باغات غرب اصفهان دیر رهاسازی 
شد، با این وجود کشاورزان بسیار راضی بودند و تا حدودی درختان نجات پیدا کردند؛ این در حالی 
است که تا قبل از بازگشــایی زاینده رود، بخشــی از درختان و باغات این منطقه خشک شده بود، 
اما اگر همین میزان آب تحویل داده نمی شــد، به طور قطع خسارت باغات غرب اصفهان بیشتر از 
امروز بود. ساسانی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت ۱۰ روزه امکان رسیدن آب به اصفهان 
وجود نداشــت؟ اظهار کرد: با حجم کنونی ســد زاینده رود، چنین امکانی وجود ندارد و اگر پاییز 
 امسال بارش ها به موقع انجام نشود، برای تامین آب شرب در فصل پیش رو دچار مشکل خواهیم

 شد. 
وی همچنین درباره برداشــت های غیرمجاز در مســیر آبیاری باغات غرب اصفهان گفت: شرکت 
آب منطقه ای اصفهان  در این مرحله توزیع آب بسیار سختگیرانه عمل کرد؛ به گونه ای که در این 
مدت برق تمام پمپ های بدون مجوز قطع و نهرهای سنتی در حوضه زاینده رود مسدود شد تا آب 
راحت تر به باغات برسد؛ اما به دلیل اینکه در بازه سد چم آسمان تا نکوآباد حدود ۱5 ماه آب جاری 

نبود، فرونشست و نفوذ آب در این بازه زیاد بود.

تنها »المبورگینی هوراکان« ایران در جزیره کیش اســت که ارزشی نزدیک به دو میلیارد 
تومان دارد.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
مطالبات صنفی باید از مسیر قانونی پیگیری شود

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: مطالبات صنفی باید از مسیر قانونی پیگیری شود و مشکالت صنوف نیز در 
این جهت بررسی و به مراجع ذی ربط انتقال می یابد. »رسول جهانگیری« با اشاره به برخی درخواست های 
صنفی در هفته های اخیر افزود: پیگیر مطالبات اصناف از طریق مراجع مختلف از قبیل تامین اجتماعی، 
اقتصادی و دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات هســتیم. وی افزود: در این مدت تعدادی 
از اصناف مطالباتی داشتند و برای حل این مطالبات تجمع کردند که این تجمعات قابل قبول ما نیست و 
اعالم می کنیم که مطالبات صنفی باید از مسیر های قانونی صورت بگیرد اما برخی به اشتباه به این حرکت 
های غیر قانونی دامن زدند. جهانگیری افزود: اصناف، اتحادیه اصناف و بازرسان بازار را رصد می کنند تا 
به آرامش نسبی برسد، اما این کار نیازمند کمک سیاست های بزرگ اقتصادی برای ثبات اقتصادی است.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان انتقاد کرد:
کاهش پروازهای خارجی اصفهان

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان با اشاره به تعطیل شدن خط وین- اصفهان، گفت: ترمینال خارجی فرودگاه 
اصفهان با وجود هزینه باالی نگهداری، هر سال شاهد کاهش پروازهای خارجی است. »حسن امجدی« اظهارکرد: 
هر کسی یک بخش از گردشگری را بدون هماهنگی با سایر بخش ها دنبال می کند و در بسیاری از اوقات بخش ها 
برخالف جهت یکدیگر حرکت می کنند. وی  افزود: ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان با وجود هزینه باالی نگهداری 
هر سال شاهد کاهش پروازهای خارجی است. امجدی تاکید کرد: وظیفه هر سازمان در سند گردشگری اصفهان باید 
مشخص شود تا توان و نیروی هر بخش در یک هدف متمرکز شود و همدیگر را دفع نکنند. وی با اشاره به تعطیل شدن 
خط وین-اصفهان، گفت: به دلیل عدم همکاری آژانس ها و سایر بخش های گردشگری این خط هوایی که قرار بود 

نقش مهمی در جذب گردشگران اروپایی داشته باشد به دلیل خالی بودن پروازها  تعطیل شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

3,731,000
تومان

1,741,000نیم سکه
تومان

881,000ربع سکه
تومان

493,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

290,410
تومان

      قیمت سکه و طال

دریچه

مرضیه محب رسول
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حضور 6 هزار اصفهانی  در حج 97

پیشنهاد سردبیر:

تابستان 97 با 
برگزاری جشنواره نشاطستان 
در  مناطق پانزده گانه شهر اصفهان گرم تر شد.

حتما در زمان رفت و آمد در شهر به تابلوهای اطالع رسانی برنامه 
»نشاطستان« برخورد کرده اید؛ پوستری با یک ایموجی خندان 
که خبر از برگزاری جشنواره فرهنگی تفریحی تابستانه در مناطق 

پانزده گانه شهر اصفهان می دهد.
برگزاری این برنامه را معاونت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
مناطق پانزده گانه بر عهده دارند که شامل جشن های خانوادگی، 
جشنواره بازی های تفریحی، مســابقات و همایش های ورزشی و 
برنامه های فرهنگی است و از ابتدای مردادماه و دهه کرامت آغاز 

شده و تا پایان دهه والیت ادامه دارد.
نشاطستان، از منطقه یک تا منطقه 15

مسئوالن منطقه یک که چهارشنبه ها را برای برگزاری نشاطستان 
مناســب تر دیده اند، نام این جشــنواره فرهنگی تفریحی را هم 
»چهارشنبه های شــاد در منطقه یک« گذاشــته اند. جشنواره 
نشاطســتان در این منطقه از 10 مردادماه در بوســتان فردوس 
آغاز شد و 31 مرداد در پارک پل فلزی و 7 شهریور نیز در بوستان 

فاطمه الزهرا )س( خیابان فروغی برگزار می شود.
سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( بهانه ای شد تا 
جشنواره نشاطستان ،22 مردادماه مفصل تر و به صورت ویژه برنامه 

پرواز آرزوها در پل مارنان  برگزار شود.
این برنامه از ســوم مرداد، میهمان اهالی منطقه 2 شــد و تا 16 
شهریورماه در محله دهنو، پارک قلمستان، شهرک پرتو، شهرک 

رسالت و محله بابوکان ادامه دارد.
اهالی منطقه 3 که از 18 مرداد در خانه فرهنگ ســالمت خیابان 
ابن سینا میهمان جشنواره نشاطستان بوده اند، زیاد برای شرکت 
در جشنواره وقت ندارند و باید ساعت 18:30 اول شهریور، خیابان 

کمال را برای شــرکت در 
آخرین برنامه نشاطســتان در این منطقه 

به خاطر بسپارند.
جشنواره نشاطستان که از 16 مردادماه در منطقه 4 برگزار شده 
است تا 15 شهریورماه در این منطقه ادامه دارد و اهالی امامزاده 
ابراهیم)ع(، مجموعه مســکونی فدک، میدان بزرگمهر، خیابان 
مفتح، کردآباد، خیابان همدانیان و کلم خواران باید منتظر اجرای 

آن باشند.
مســئوالن منطقــه 5، چهارشــنبه ها و پنجشــنبه ها در پارک 
کوهســتانی صفه و جمعه ها در پــارک سپاهان شــهر میزبان 
شهروندان بوده اند؛ همچنین اصفهانی ها از ساعت 18 تا 19 اول 
شــهریورماه می توانند در میدان تاریخی جلفا موســیقی اصیل 

ایرانی بشنوند.
اهالی باغ فدک، پارک بنفشــه و زمین ورزشی شهرک ولی عصر 
)عج( در منطقه 7 از 11 تا 25 مردادماه حال و هوای جشــنواره 
نشاطســتان را تجربه کرده اند و شــهرداری منطقه 8 این برنامه 
را در قالب چندین جشــنواره در نقاط مختلف مانند بوستان گل 
 محمدی، فرهنگسراهای مهر، باران، صدرا، گلستانه، ملک الشعرای 
بهار، باغ نوش، ورزشــگاه های شــهدای شــمس آباد و شهدای 
 کوجان و مســجدالمهدی خیابــان جابر انصاری تــدارک دیده

 است.
پرونده جشنواره نشاطستان در منطقه 11 بسته شده و اهالی آن 
11 و 12 مرداد در بوستان شهدای مدافع حرم و 18 و 19 مرداد در 
بوستان بهشت خیابان کهندژ و 25 و 26 مردادماه نیز در بوستان 
شهاب خیابانی امام خمینی )ره( از شــور و نشاط این جشنواره 

بهره مند شدند.
فرهنگسراهای اهتمام و دانش محله 

رهنان هم 18 و 25 مرداد و با برگزاری فســتیوال بازی های 
خالق به جمع نشاطستانی ها پیوستند.

بوستان های منطقه 13 با برگزاری جشنواره ابربازی های چوبی، 
مسابقات خانوادگی، جشــن های محلی و مردمی، برنامه سوت 
شادی، گل کوچک، پیاده روی خانوادگی، مســابقات رزمی و ... 
به استقبال جشنواره نشاطســتان رفته اند که تا 8 شهریورماه نیز 
ادامه دارد. خیابان آزادگان هم ساعت 18 روز 31 مردادماه میزبان 

جشنواره بزرگ فرهنگی، تفریحی و ورزشی است.
این جشــنواره از 9 مردادماه در منطقه 14 آغاز شده و امروز در 
مدرسه شــهید دباغیان در خیابان الله و 30 مرداد هم )فردا( در 

ورزشگاه امام خمینی )ره( برگزار می شود.
منطقه 15 شهر اصفهان نیز از بیست و چهارمین روز از مردادماه 
و با برگزاری جشن ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( 
 به جشنواره نشاطســتان پیوســته و برنامه های متنوع و مفصل
 این جشنواره تا پایان دهه والیت همچنان در این منطقه جریان 

دارد.
جشنواره نشاطستان در سایر مناطق شــهر اصفهان نیز در حال 

برنامه ریزی و برگزاری برنامه های مختلف است.
از جشنواره نشاطستان به جشنواره کودک

رییس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان در مورد برگزاری جشنواره 
نشاطستان اظهار داشــت: رونق بخشــی به فعالیت های 

فرهنگی تفریحی مناطق در فضای فراغتی تابستان، تقویت فضای 
شور و نشاط در شهر و معرفی بهتر فضاها و فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی، تفریحی و ورزشی مناطق به شهروندان، اهداف برگزاری 

جشنواره نشاطستان است.
امیرحسین ستوده فر به اســتفاده از ظرفیت محالت و گروه های 
مردمی در برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: طی دو سالی که از 
تشکیل ادارات فرهنگی اجتماعی مناطق گذشته، در برنامه های 
مختلف اســتعدادهایی کشف شده که از پتانســیل آنها در قالب 
مجری، خبرنگار افتخاری، گروه موسیقی، انتظامات و ... استفاده 

می شود.
وی افزود: با برگــزاری برنامه های کودکانه در طول جشــنواره 
نشاطســتان بــه اســتقبال جشــنواره بین المللــی فیلم های 
کودکان و نوجوانان می رویم که عالوه بر اطالع رســانی در مورد 
جزئیات این جشــنواره، بلیت آن بین شــهروندان و به خصوص 
 کودکان و نوجوانان شــرکت کننده در برنامه نشاطستان توزیع 

خواهد شد.

تابستان 97 
با جشنواره »نشاطستان« همراه شوید

حضور 6 هزار اصفهانی 
در حج 97

افرا؛ قربانی سکوت صحنه 
فرشچیان

نمایش »افرا« به نویسندگی »بهرام بیضایی« 
پس از 12 ســال بــه کارگردانی »احســان 
جانمی« روی صحنه رفته است. این نمایشنامه 
اگرچه در قالب رئالیســتی پرداخت شده، اما 
تمثیلی است از طبقات اجتماعی جامعه ایران 

و جریان های فکری که در آن قالب است.
احســان جانمی،کارگردان نمایش افرا اظهار 
کرد: نمایش افرا، یــک درام اجتماعی درباره 
شخصی به نام »افرا سزاوار« است که قربانی 
ظلم و ســکوت دیگران می شود. این نمایش 
با یک پایان خوش  که ســزاوار »افرا سزاوار« 

است، رقم می خورد.
جانمی افزود: تئاتر افرا با مدت زمان دوساعت 
آنچنان خوش ریتم پیش می رود که تماشاگر 
احساس نمی کند که دو ساعت متوالی در حال 
تماشای یک نمایش است و این ریتم خوب از 
نمایشــنامه پر قدرت بهرام بیضایی و اجرای 
دقیق هنرمندانی نشأت می گیرد که در این 

کار به ایفای نقش می پردازند.
وی با اشــاره به طراحی صحنــه این نمایش 
گفت: دکور کاربردی این اثر که در آن اشــیا 
حالتی بیانگر و توضیح دهنده و تفسیر کننده 
دارند به مخاطب کمک می کند تا موقعیت ها 
و مکان های متفاوتی را بفهمد و در ذهن تصویر 
کند؛ چرا که تعدد لوکیشن ها در نمایش افرا 
زیاد است و کار را برای ما سخت می کند، اما با 

این ترفند از پس این کار بر آمدیم.
جانمی افزود: طراحی لباس با طراحی صحنه 
هماهنگ است و تالش شده که با رنگ بندی 
خاصی نمایش را به مخاطــب انتقال دهیم، 
همچنین اســتقبال مخاطبان نشان دهنده 
موفقیت خوب این اجراست و از طرفی نیز به 
دلیل اینکه مسئوالن شــهر برای اولین بار از 
این تئاتر استقبال کردند و حرکتی در جامعه 
از نخبگان سیاسی و خبرنگاران اتفاق افتاده 

است این جریان به مردم نیز منتقل می شود.
کارگردان نمایش افرا بــا بیان اینکه افرا یکی 
از شاهکارهای تاریخ نمایشنامه نویسی ایران 
اســت، تصریح کرد: مدت زمان طوالنی برای 
یک نمایش جدی خیلی سخت است و شاید 
این مدت زمان برای یــک نمایش کمدی یا 
ُجنگ کار آســانی باشــد؛ اما اجرای یک اثر 
تراژدی با دو ســاعت زمان کار سختی است. 
این اثر با تعداد پرســوناژهای باال و نزدیک به 
40 نفر عوامل مرتبط، توانسته مخاطب خوبی 
را به خود جذب کند. نمایش »افرا« نوشــته 
بهرام بیضایی و با کارگردانی احسان جانمی تا 
سوم شهریورماه ساعت 19:45 در سالن اصلی 
مجموعه فرهنگی و هنری اســتاد فرشچیان 

روی صحنه می رود.

اجرای نمایش کمدی »اسد« 
در اصفهان تا 7 شهریور

کارگردان تئاتر اصفهان گفت: نمایش شــاد 
و کمدی »اســد« تا 7 شهریور در سالن سوره 

حوزه هنری اصفهان روی صحنه می رود.
کتایون خسروی با اشــاره به اجرای نمایش 
»اسد« اظهار داشت: این نمایش  نوشته فهیمه 
سیاحیان است که در مورد طمع بوده و اشاره 
می کند که انســان ها با طمع به جاه کشیده 
می شوند و عواقب بدی در انتظارشان است و 
خیلی ها به دلیل زیاده خواهی جان خود را از 

دست می دهند. 
وی افــزود: این نمایــش  در 3 بخــش اجرا 
می شود، یک بخش دنیای واقعی و امروز است 
و بخش دیگر دنیای فانتــزی و غیر واقعی که 
ممکن اســت در ذهن انسان رخ دهد و بخش 
دیگر در گذشته انســان هایی  است که طمع 
داشــته اند. کارگردان تئاتر اصفهان گفت: در 
این نمایش بحث های محیط زیستی هم اضافه 
شده زیرا محیط زیســت  در حال فرسایش و 
از بین رفتن اســت؛در واقع محیط زیست در 

نمایش نامه گنجانده شده است.
وی با اشاره به اینکه در این نمایش بچه های 
معلول نیز فعالیــت می کنند، تصریح کرد: در 
این نمایش در کنار بچه های سالم از بچه های 
معلول هم اســتفاده شده اســت، می خواهم 
فرهنگ سازی کنم و قصد شعار دادن ندارم، 
می خواهم بگویم کســانی که معلولیت دارند 
به دلیل جسم شان محدود هستند؛ اما ناتوان 
کامل نیستند. خسروی خاطرنشان کرد: افراد 
معلول  هم باید زندگی کنند و از خیلی چیزها 
بهره مند شــوند.وقتی معلول در خانه بماند 
افسرده می شــود و اعتماد به نفس خود را از 
دســت می دهد پس این فرهنگ سازی باید 

توسط  رسانه ها نیز صورت بگیرد.  

 قاب روز)مراسم تشییع استاد عزت ا...  انتظامی(

مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان گفت: امسال 6 هزار و 6 نفر از استان اصفهان به سرزمین 

وحی اعزام شده اند.
غالمعلی زاهدی اظهار کرد: امسال 6 هزار و 6 نفر از استان به سرزمین وحی اعزام شده اند که 

از این میان 2 هزار و 650 نفر از آنان مرد و 3 هزار و 356 نفر از آنان زن بوده اند.
وی با بیان اینکه آخرین پرواز در روز یکشنبه 21 مردادماه بوده است، افزود: این تعداد حاجی 
در قالب 41 کاروان از استان اصفهان عازم سرزمین وحی می شوند که از میان این کاروان ها، 

12 کاروان »مدینه قبل« و مابقی کاروان ها »مدینه بعد« هستند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: زائران خانه خدا از 27 تیرماه اعزام شدند که روند 
اعزام زائران مدینه اول تا 19 مرداد ادامه داشت و زائران »مدینه« بعد از هشتم مرداد ماه به 
سرزمین وحی اعزام شدند.وی با بیان اینکه اعزام زائران کشورمان به مکه مکرمه با توجه به 
زمان بندی به پایان رسید، خاطرنشــان کرد: آخرین پروازها 24 مرداد ماه در فرودگاه جده 
نشســت که در هر کاروان غیر از حجاج حاضر در کاروان، مدیر، معاون، روحانی و تعدادی 

عوامل اجرایی برای خدمت به حجاج حضور داشتند.
زاهدی اذعان داشت: هزینه ها برای سفر حج در کاروان ها از 13 میلیون و 500 هزار تومان تا 
17 میلیون و 800 هزار تومان در استان اصفهان بوده که اختالف در انتخاب هتل ها توسط 

حجاج موجب اختالف قیمت کاروان ها شده است.
وی در پایان تاکید کرد: بر اســاس اعالم ســازمان حج و زیارت تمامی زائران کشورمان در 

سالمت هستند و هیچ گونه ویروسی نیز در مکه مکرمه گزارش نشده است. 
ایام حج تمتع از پنجــم ذی الحجه آغاز می شــود و تا دوازدهم ذی الحجــه ادامه دارد و از 

چهاردهم ذی الحجه زائران می توانند مکه مکرمه را ترک کنند.

بیش از ۱۵ هزار نفر در طرح »نشاط معنوی« استان 
شرکت کردند

سرپرست معاونت فرهنگی و 
امور اجتماعی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان از اجرای 
طرح »نشاط معنوی« با حضور بیش از 15 هزار نفر در180 امامزاده شاخص استان، توسط 200 
روحانی خبر داد. حجت  االسالم ولی ا...روان در جشن ازدواج و پیوند آسمانی 300 زوج جوان به 
اثرات ترویج و تسهیل ازدواج جوانان در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل وجود مشکالت 
اقتصادی و مالی از خیران انتظارداریم همانند دیگر کارهای خیر و عام المنفعه در کمک به ازدواج 

جوانان نیز مشارکت فعال داشته باشند.
وی اجرای نیات واقفین نیک اندیش را از مهم ترین وظایف اداره اوقاف و امورخیریه عنوان کرد و با 
بیان اینکه از 13 هزارموقوفه به ثبت رسیده استان اصفهان، بیش از 2 هزارموقوفه آن به شهرستان 
کاشان اختصاص دارد، ادامه داد:  از بین 8 هزار بقعه متبرکه کشور نیز 718 بقعه متبرکه به استان 

اصفهان و 120 بقعه متبرکه نیز در شهرستان کاشان واقع شده است.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان از اجرای 
طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با همکاری نهادهای فرهنگی، کانون های مساجد و 
روحانیون مبلغ در سطح استان اصفهان خبرداد و افزود: در اجرای این طرح بیش از 16 روحانی 
مبلغ استان قم و 200 مبلغ بومی مشــارکت دارند.وی از اجرای طرح سراسری نشاط معنوی با 
حضور بیش از 15 هزارنفر در180 امامزاده شاخص اســتان اصفهان توسط 200 روحانی مبلغ 
خبرداد و گفت: در طرح نشــاط معنوی اســتان اصفهان که به منظور غنی سازی اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، روخوانی و تجوید قرآن، سبک زندگی اسالمی، 

مباحث مرتبط با بلوغ و... توسط روحانیون مبلغ آموزش داده می شود.
حجت االسالم روان بیان کرد: به زودی اختتامیه این طرح نیز در جوار حرم مطهر امامزاده آقاعلی 
عباس)ع( بادرود، امامزادگان شاخص کاشان و چندین منطقه استان اصفهان نیز برگزار می شود.

استاد محمود فرشچیان، هنرمند نگارگر اصفهانی به مناسبت درگذشت 
استاد عزت ا... انتظامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت استاد محمود فرشچیان که با دست خط وی منتشر شد 
بدین شرح است :» ای دوست ، ای بزرگ ، ای ماندگار در تاریخ هنر کشور 
عزیزمان ایران که جاودانه تصویرت بر پرده های ســینما نقش همیشگی 
گرفته است و در صفحات تاریخ هنر نقشی پررنگ داری ، هیچگاه خاطرات 
گرامی با تو بودن را از یاد نمی برم و بدان در قلب های همه هنردوســتان 
مقام محترمی داری ، روانت شاد و در بهشت برین همجوار رحمت های پر 

عطوفت و خاص الهی باشی«.

پیام تسلیت استاد محمود فرشچیان به 
مناسبت در گذشت عزت سینمای ایران
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یک گلوله آتشین از کنار آمریکا گذشت

پیشنهاد سردبیر:

تبلت در چند قدمی طرح رجیستری
سخنگوی طرح رجیســتری تلفن همراه و سایر تجهیزات ســیم کارت خور گفت: 
کارهای فنی رجیستری تبلت انجام شده و بستر اجرای آن آماده است. منتظر تعیین 

تکلیف تخصیص ارز وارداتی هستیم.
»حمیدرضا دهقانی نیا« با اشــاره بــه اینکه مرحله دوم اجرای طرح رجیســتری 
تلفن همراه و ســایر تجهیزات ســیم کارت خور مربوط به رجیســتری تبلت بوده 
اســت، گفت: هم اکنون کارهای فنی رجیستری تبلت آغاز شــده است و ما بستر 
را آماده کرده ایم تــا این طرح را زیر بار ببریم. وی با اشــاره به اینکه رجیســتری 
گوشــی تلفن همراه با موفقیت به اتمام رســید، خاطرنشــان کرد: در این مرحله 
قصد بر این اســت که تمام تبلت های وارداتی به کشــور که به سیم کارت مجهز 
هستند باید در ســامانه ثبت و شناســایی رجیستری به ثبت برســند. دهقانی نیا 
ادامه داد: درصورتی که مشــکل تامین ارز واردات و تکلیف ارزهای تخصیص داده 
شده به واردکنندگان گوشی موبایل مشخص شــود، طرح رجیستری تبلت را زیر 
بار می بریم. معاون ســتاد مبارزه با قاچاق کاال افزود: ما منتظر هســتیم مشــکل 
پیش آمده در بازار گوشی تلفن همراه حل شــود؛ در غیر این صورت امکان تعمیم 
طرح رجیســتری برای تبلت وجود ندارد؛ زیــرا واردکنندگان تبلــت نیز همین 
 واردکنندگان موبایل هســتند و دولت بایــد تکلیف آنها را بــرای دادن ارز دولتی 

مشخص کند.

روز 28 مردادماه 1361  ناو کیهانی 
»ســایوزتی-7« در حالی ســکوی پرتاب 
شــماره یِک پایگاه فضایی »بایکونور« را 
غرش کنان به سوی مدار زمین ترک گفت که 
ســه فضانورد را با خود به فضا می برد. نکته 
جالب توجه در ماموریت این سفینه، وجود 
یک بانوی فضانورد بود که 19 ســال پس از 
»والنتینا ترشکوا« نخستین زن کیهان نورد 
جهان،  بار دیگــر پای زنــان را به عرصه 

فعالیت های ماورای جو،  باز می کرد.

روس ها بار دیگر در عرصه »جنگ ســرد« میدان 
فضایی از رقیب خود، یعنی »آمریکا« جلو  افتادند 
و توانســتند عنوان دومین زن فضانورد جهان را 
نصیب خود کننــد؛ درصورتی کــه آمریکایی ها 
تقریبا از 6سال قبل با انتخاب 6 زن، آموزش آنان را 
برای سفر با شاتل فضایی آغاز کرده بودند و انتظار 
می رفت بعد از »ترشکوا« دستکم عنوان »دومین 

زن فضانورد جهان«  را به خود اختصاص دهند.
اما نکته جالب درمورد »اســوتالنا ساویتسکایا« 
 کــه اینــک درکنــار »لئونیــد پاپــف« و 
»الکساندر ســریبروف« راهی ایســتگاه فضایی 
ســالیوت-7 می شــد، این بود کــه او برخالف 
»ترشکوا« کارگر گمنام کارخانه پارچه بافی شهر 
یاروســالول، قبل از پرواز به فضا شهرتی جهانی 
داشت. ساویتســکایا که در 8 اوت 1948 در یک 
خانواده نظامی به دنیا آمد، پدرش افسر عالی رتبه 
نیروی هوایی شوروی به حســاب می آمد. زمانی 
که هنوز بســیار جوان بود به باشــگاه هواپیمایی 
مرکزی مسکو رفت و درخواســت عضویت برای 
تمرین پــرواز کرد، اما آنها به علت ســن کم او، از 
پذیرفتن وی امتناع کردند. ولی او از پا ننشســت 
و به باشــگاه چتربازان رفــت و در زمانی که فقط 
16 سال بیشــتر نداشت، نخســتین پرش خود 
را با چتر نجــات انجام داد. در 17 ســالگی برای 
نخستین بار از طبقه استراتوســفر در ارتفاع 14 

کیلومتری با چتر بیرون پرید و توانست سه رکورد 
جهانی به دســت آورد. بار دومی کــه در مقابل 
هئیت پذیرش باشــگاه هواپیمای مرکزی برای 
عضویت ظاهر شد، دیگر آنها نتوانستند مخالفت 
کنند؛ زیــرا در پرونده اش بیــش از 500  پرش با 
چتر نجات و ســه رکورد جهانی وجود داشــت.
ساویتسکایا در 22 سالگی قهرمان مطلق جهانی 
در رشته آکروباسی هوایی شد و در 1972 انستیتو 
هواپیماسازی مسکو را به اتمام رساند. او به پرواز 
با هواپیماهای مختلف از جمله هواپیمای مافوق 
صوت تی133 و مسافربری یاک40 اشتغال داشت. 
در این راه شوهرش که او نیز خلبان نیروی هوایی 
است مشــوق وی بود. ساویتســکایا صاحب 18 
رکورد جهانــی از جمله 9 رکــورد در هواپیمای 
جت و 4 دیپلم فدراسیون بین المللی هواپیمایی 
و 12 مدال ورزشــی اتحاد شــوروی است. او در 
30 ژوئیــه 1980 به جرگه فضانوردان شــوروی 
پیوست. هدف از پرتاب ســفینه سایوز تی-7 در 
روز 19 اوت 1982 جهت پیوستن به سالیوت -7 
و انجام آزمایش های مشترک با دو فضانورد ساکن 
ایستگاه فضایی عنوان شده بود. قریب 24 ساعت 
پس از پرتاب سفینه، ســایوز تی-7 با موفقیت به 
مجتمع فضایی سایوز تی-5 سالیوت -7 پیوست. 
در جریان پرواز مشــترک 7 روزه بررســی های 
نجومی و فنی، نظارت و عکس برداری از ســطح 
زمین، پژوهش های پزشــکی، زیست شناســی 
صورت گرفت. درکل بیش از 20 تحقیق و آزمایش 

مختلف صورت گرفت که قسمتی از آن توسط 
مهندس »ســریبروف« طراحی شده بود. 
آزمایش زیست شناســی »تاوریا« با هدف 
بررســی جدا شــدن مخلوط های سلول 
بافت هــا و به دســت آوردن عناصر فعال 
زیســتی فوق خالص در شــرایط بی وزنی 
به وســیله الکتروفورس انجام شد. جریان 
آزمایش را گروه کنترل می کرد و بر دوربین 
فیلم برداری و دستگاه ضبط ویدئویی ثبت 

می شد. در نتیجه تاکید شــده بود که در شرایط 
بی وزنی، سرعت جریان جدا شدن عناصر افزایش 
می یابد و درجه پاکی چند برابر می شود. در پایان 
کارهای مشترک، گروه اصلی و میهمان، ناو کیهانی 
را عوض کردند. صندلی های پاپف، ســریبروف و 
ساویتسکایا از  ســایوز تی-7  برداشته و در بخش 
فرودی ســایوزتی-5 نصب شــده و صندلی های 
بریزاووی و لبدف به ناو کیهانی جدید منتقل شد.

لئونید پایف، الکســاندر ســریبروف و اســوتالنا 
ساویتســکایا پس از ســفری که هفت روز و 21 
ساعت و  52 دقیقه طول کشید، در ساعت 15:04 
روز 27 اوت 1982 بــا ناو کیهانی ســایوزتی-5 
به زمین برگشــتند و در 190 کیلومتری شمال 

ژزکازگان در قزاقستان فرود آمدند. ساویتسکایا 
یک بار دیگر نیز به فضا سفر کرد و نخستین زنی 
شد که راهپیمایی فضایی انجام داد. بعدها قرار 
بود که او فرمانده ســفینه ای را بر عهده داشته 
باشد که دو سرنشین دیگر آن هم زن بودند؛ اما 
این ماموریت به دلیل بروز بعضی مشکالت در 
ایستگاه فضایی ســالیوت-7 انجام نشد. او که 
در ســال 1989 به عنوان عضو دومای روسیه 
انتخاب شــد، در ســال 1993 از فضانوردی 
کناره گیری کرد. وی به دلیل کار فوق العاده اش 
در پروازهای فضایی، موفق به دریافت دو مدال 
قهرمان شــوروی )باال ترین مــدال افتخار در 

شوروی( شده است. همچنین سیارک سِوتا 4118 
به نام او نامگذاری شد.

داستان دومین زن فضانورد جهان
فناوری  به بهانه سالگرد پرتاب دومین  زن کیهان نورد جهان؛

گلکسی S10 سامسونگ؛
 پایان بخش دوران گوشی های نمایشگر بریده خواهد بود

سامســونگ قصد دارد با »گلکســی اس 10« پرچمدار نســل بعدی خود، دوران 
گوشی های با نمایشگر بریده را به پایان برساند.

»آیس یونیورس« افشــاکننده  مطرح توییتر، اعالم 
کرد که نوآوری های گلکســی اس 10 سامسونگ 
فراتر از تغییر مکان حســگر اثر انگشت خواهد بود 
که این پرچمدار بعدی اندروید، طراحی گوشی با 
نمایشگر بریده را پایان خواهد داد. هرچند جزئیات 
درباره  طراحی نسل بعدی پرچمدار کره ای ها هنوز 
نامعلوم اســت، اما یونیورس به روشنی اشاره کرده 
 است که غول کره ای یک بار دیگر در طراحی سری 

گلکســی اس 10 با هدف ترویج نمایشگرهای 
بی نهایــت )Infinity Displays( خود یا 
همان پنل های AMOLED، از به کارگیری 
بریدگی در نمایشــگر اجتناب خواهد کرد. 
سامسونگ احتماال به نوعی به ترند بریدگی 

نمایشگرها »پایان« خواهد داد.

با تولید یک ماده عجیب؛
زنبور استرالیایی، پالستیک را منسوخ می کند

محققان معتقدند یک زنبور اســترالیایی که ماده ای ســلفون مانند برای ساخت 
 خانه اش تولید می کند، وابســتگی انسان به پالســتیک های یک بار مصرف را از

 بین می برد. 
این زنبور محلی که Hyaeus nubilosus  نــام دارد، نیش نمی زند و در کندو 
زندگی نمی کند. این حشــره ماده ای غیر ســمی، ضدآب، مقاوم در برابر شعله و 
مقاوم در برابر گرما تولید می کند و با آن النه خود را می ســازد. در همین راســتا 
Humble Bee یک شــرکت بیوتکنولوژی در نیوزلند، ســعی دارد با مهندسی 
معکوس، این ماده را در مقیاس انبوه تولید کند و به عنوان جایگزین پالســتیک 

به کار گیرد.
»ورونیکا هاروود استیونسن« موسس این شــرکت می گوید: ذرات پالستیک و 
مواد شــیمیایی به ارگانیسم ها و اکو سیستم های سراســر جهان آسیب رسانده 
اند. ما ســعی داریم با کپی بــرداری از آنچه در طبیعت وجــود دارد، این روند را 
کاهش دهیم.  می توان از این پالســتیک زیســتی در صنعت هوانوردی، تولید 
دســتگاه های الکتریکی و محصوالت ساختمان سازی اســتفاده کرد. از آنجا که 
 این ماده نســبت به اسید مقاوم اســت، می توان برای پوشــش داروها نیز از آن

 استفاده کرد.

۴۰برابر درخشان تر از ماه؛
یک گلوله آتشین از کنار آمریکا گذشت

برخی ساکنان قسمت های جنوب شرقی آمریکا در ســاعات آغازین صبح جمعه، 
شــاهد گذر یک گلوله درخشان در آسمان بودند. روز شــنبه یک »شهاب سنگ« 
از آسمان ایالت »آالباما« گذر کرد که دوربین های ناســا آن را ثبت کرده اند. ناسا 
در یک پست فیس بوکی نوشــت: نتایج اولیه نشان می دهد گلوله آتش که حداقل 
40برابر درخشان تر از ماه کامل بود، به دلیل گذر یک شهاب سنگ کوچک با قطر 
حدودا 2 متر به وجود آمده است. همچنین سرعت سیارک 53700 مایل بر ساعت 
اعالم شده است. احتمال دارد تکه های کوچکی از این سیارک روی زمین پراکنده 

شده باشند. از سوی 
دیگر انجمن شهاب 
آمریــکا  ســنگ 
نیــز گزارش هایی 
دریافــت کرده که 
44 نفر روی زمین 
مشــاهده  را  آن 

کرده اند.

  عکس روز

تلسکوپ »ماژالن« 10برابر قوی تر از هابل
»تلسکوپ بزرگ ماژالن« که گفته می شود بزرگ ترین و قوی ترین تلسکوپ فضایی است، 
در سال 2024 به فضا پرتاب خواهد شد. فضانوردان امیدوارند بتوانند از این تلسکوپ برای 

بررسی جهان کهن و نشانه های زندگی در فضا استفاده کنند.

اپلیکیشن

 لباس هوشمندی که 
از پیر شدن جلوگیری می کند!

دانشمندان برای جلوگیری از پیرشــدن پوست، انواع دارو ها 
و روش های ترمیمی را امتحان کــرده اند؛ اما اکنون محصولی 
جدید برای محافظت از کل بدن ابداع کرده اند. این محصول، که 
در قالب لباس هایی است که به نام »لباس کالژن دار« شناخته 
می شوند، تحولی در دنیای مد، لباس و مراقبت های زیبای است 
که قیمت پایه لباس ها از 98 دالرآغاز می شود.سری کامل این 
لباس هوشمند شامل روسری، لباس، شــلوار و حتی پوشش 
بالش در زمان خواب است؛ ازجمله ویژگی های منحصربه فرد 
این لباس قابلیت فیلترکردن اشــعه UV خورشید، ضدتعریق 

بودن و ایجاد نرمی و لطافت درپوست است.

عابران پیاده؛ مشکل اصلی 
خودروهای خودران هستند

با وجود پیشــرفت فناوری خودران، کارشناسان صنعت خودرو 
اعتقاد دارند؛ بزرگ ترین مشکل در توســعه   این فناوری،رفتار 
غیرقابل پیش بینی عابران پیاده اســت. به دنبال افزایش رقابت 
خودروســازان مطرح جهان در تولید خودروی کامال خودران 
و جدی   شــدن فرآیند قانون گذاری برای تردد این خودروها در 
مناطق شهری، به تدریج و با پیشــرفت این صنعت، محققان بر 
این باورند که با پیشــرفت فناوری خودران، مشکالت اساسی 
آن  به صورت واضح تری دیده می شــود؛ این مشکل همان فهم 
و درک رفتار و حرکات انســان ها به صورت پیاده یا سواره است. 
کارشناسان صنعت هوشمندسازی خودرو معتقدند که مهم ترین 
مشکل در این صنعت، عابران پیاده و حرکات غیرقابل پیش بینی 
آن ها هنگام عبــور از خیابان و ورود به مســیر اصلی در هنگام 
مسدود شدن پیاده رو است. درک صحیح و اقدام سریع در واکنش 
به حرکات عابران پیاده، بیانگر عدم هوشمندی کافی خودروی 
خودران در وضعیت کنونی اســت. این موارد شامل حرکت در 
مسیر اصلی در خیابان های فاقد پیاده رو، گذر از خیابان به صورت 

ناگهانی، عدم توجه به سرعت وسیله نقلیه  می شود.

 گوگل همانند اپل 
به کمک افراد کم شنوا می آید

گوگل در نسخه   جدید سیســتم عامل خود برای کاربرانی که 
از مشکل شــنوایی رنج می برند، تمهیدات ویژه ای به کار بسته 
و شرایط زندگی  افراد کم شنوا را بهبود داده است. این کمپانی 
اعالم کرده که با همکاری شرکت GN موفق شده در نسخه های 
بعدی اندروید پشتیبانی از سمعک های کم مصرف را ارائه دهد.

کاربران کم شنوا می توانند ســمعک خود را به موبایل یا تبلت 
اندرویدیشــان وصل کرده و با آن تغییراتی بر نحوه  عملکردش 
ایجاد کنند.»اپل« پیش تر نیز اعالم کرده بود که به لطف قابلیتی 
جدید در iOS 12، ایرپادهای آ» در این نسخه سیستم عامل به 

افراد دارای مشکالت شنوایی کمک خواهند کرد.

یادگیری آسان  زبان انگلیسی در موبایل 
Memrise Learn Languages اپلیکیشنی جذاب برای آموزش زبان انگلیسی است 
که می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن به شما در یادگیری زبان های خارجی کمک 

کند. عالوه بر زبان انگلیسی این اپلیکیشن امکان آموزش 150 زبان دیگر را نیز دارد.

Memrise ویژگی های نرم افزار
*  سیستم آموزشی فوق العاده برای یادگیری 44 کلمه در هر ساعت

*  دارا بودن تمرین های منحصر به فرد برای دوره ها و مدارک مختلف
*  دارا بودن فلش کارت های آماده و امکان ساخت فلش کارت

*  توضیح دادن جمله ها و کلمات برای شما با تصویر و ویدئو و صوت
*  محیط کاربری بسیار آسان

* نسخه اندروید مورد نیاز: 4/1 به باال
* حجم برنامه:17/7 مگابایت

خبر
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 رییس اداره تعاون و رفاه اجتماعی 
آران و بیدگل خبر داد:

صدور مجوز تشکیل شورای حل 
اختالف کارگران آران وبیدگلی

آران و بیدگل رییس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آران و بیدگل از صدور مجوز تشــکیل 
شــورای حل اختالف کارگران شهرستان آران  و 
بیدگل خبر داد. »جواد صدیقیان« اظهار داشت: 
صدور این مجوز با توجه به جمعیت بیش از ۱۷ هزار 
نفری کارگران شهرستان و مشکالت نبود این شورا 
در حل مشکالت کارگران در ســال های گذشته 
بوده اســت. وی ادامه داد: این شورا پس از صدور 
مجوز تا پایان شهریور امسال کار خود را به صورت 
رسمی با ۹ نماینده از جامعه کارگری، کارفرمایان 
و نمایندگان عالی دولت آغاز می کند. رییس اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل با اشاره به 
فعالیت مستمر هیئت تشخیص کار شهرستان در 
بررسی شــکایات، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
۲۵۴ مورد شکایت کارگری در این هیئت بررسی و 
از این تعداد ۲۱۵ مورد شامل صدور رای شده است. 

 رونمایی از 44 جلد کتاب 
به قلم  مؤلفان دهاقانی

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد  دهاقان
اســالمی شهرســتان دهاقــان گفــت: در هفته 
نکوداشــت دهاقان، از ۴۴ جلد کتاب که توســط 
مؤلفان دهاقانی نوشــته شــده اســت،  رونمایی 
می شود.»ســعید طبیبیان« اذعــان کرد: ارتقای 
دهاقان از بخش به شهرستان، یک اتفاق تاریخی 
برای این شهرستان به شــمار می رود؛ دهاقان از 
هنرمندان، نویسندگان و فرهیختگان شایسته ای 
برخوردار اســت. وی توســعه و ترویــج کتاب و 
کتابخوانی را وظیفه اداره ارشاد دانست و بیان کرد: 
امروز ما میزبان مؤلفان موفق دهاقانی هســتیم و 
یکی از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ترویج 
کتابخوانی اســت. طبیبیان کتابخوانی را نیازمند 
فرهنگ سازی دانست و عنوان کرد: روی آوردن به 
کتاب و کتابخوانی امری ضروری و الزم اســت که 

کمبود آن در جامعه به چشم می خورد.

اخبار

کاهش مصرف آب در نجف آباد با اعمال رویکرد فرهنگی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 دانشگاه کاشان 
 با »روزنهایم« آلمان 

تفاهم نامه مشترک امضا کرد
دانشگاه های کاشان، روزنهایم  کاشان
آلمان و رییس گروه صنعتی »آرین سعید« برای 
ارتقای همکاری های مشترک، تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند.روابط عمومی دانشگاه کاشان اعالم 
کرد: انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، تبادل 
استاد و دانشجو، انجام دوره مشترک آموزشی در 
دوره کارشناسی ارشــد رشته های صنایع چوب، 
تبــادل اطالعــات و کارگاه های مشــترک در 
قراردادهای جداگانه، از جمله محورهای همکاری 
این دانشگاه هاست. این تفاهم نامه برای مدت پنج 
سال ادامه می یابد و دستکم در دو شاخه علمی، 
عملیاتی خواهد شد. همچنین قرار است بر اساس 
توافق های اولیه پردیس دانشگاه کاشان با هزینه 
مجموعه آرین سعید در اســتان مازندران برای 
برطرف کردن نیازهای علمی کشــور در زمینه 
صنایع چوب فعال شود.بنابر اعالم روابط عمومی 
دانشگاه کاشان، نمایندگان این دو دانشگاه هفته 
جاری از کارخانه های تولید ام دی اف در شمال 
کشــور بازدیــد کــرده و نیازهــای کارگاهی، 
آزمایشگاهی و راه های اجرایی برای انجام موضوع 

تفاهم نامه را بررسی می کنند.

 بخش صنعت تیران و کرون 
با کمبود نقدینگی روبه روست

فرماندار شهرستان تیران و  تیران و کرون
کرون گفت: واحدهای صنعتــی در این منطقه 
به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه و 
ادامه فعالیت تولیدی نیستند. »مجید حججی« 
افزود: واحدهای تولیدی این شهرستان در بخش 
تولید سنگ، سازه های فلزی و ساخت تجهیزات 
کشتیرانی فعالیت دارند که بخش عمده نیروی 
انسانی آن ها در بخش کارگری و کارگاه ها فعالیت 
می کنند. وی افــزود: یک هزار نیــروی کار در 
شهرک های صنعتی تیران و رضوان شهر فعالیت 
می کنند کــه تنهــا در صورت بهبود شــرایط 
اقتصادی و دریافت نقدینگی، قادر به ادامه فعالیت 
تولیدی هستند. حججی با بیان اینکه ۱0 درصد از 
فرآورده های ســنگ اســتان اصفهــان در این 
شهرستان تولید می شود، گفت: واحدهای تولید 
ســنگ در این منطقه قادر به صدور بخشــی از 
تولیدات خــود به خارج هســتند کــه نیازمند 

فراهم آوری شرایط برای صادرات است.

مدیــر آبفــا نجف آباد در  ششــمین 
همایش »ســازگاری با کم آبی« که 
در این شهرستان برگزار شد گفت: در 
بهار و تابستان سال جاری حدود ۴0 
درصد تخصیص آب شرب نجف آباد از 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کاهش 
یافت اما با ســازگاری مردم با مسئله 

کم آبی و اســتفاده از منابع محلی توانستیم از این 
بحران گذر کنیم.

»حسین مجیدی« با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تا کنون به منظور ترغیب مردم به مصرف بهینه آب 
برنامه هــای فرهنگی متنوعی در دســتور کار قرار 
گرفت، عنوان کرد: در سال جاری با رویکرد فرهنگی 
که در پیش گرفتیم توانستیم مصرف آب را در فصل 

گرم سال مدیریت کنیم.
وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی انجام شده اظهار 
داشــت: در ســال جاری با نصب 3۴0 فقره بنر که 
حاوی 8 راهکار چگونگی صرف بهینه آب در ادارات، 
سازمان ها، مساجد و مدارس، توزیع ۱۴ هزار بروشور 
مصرف بهینــه  در مدارس، مســاجد، کارواش ها و 
استخرها ، برگزاری 8 جلسه با مشترکان پرمصرف 
به ویژه جلسه با نیروهای مسلح، برگزاری با اصناف 
مختلف در راستای مدیریت مصرف،جلسه با آموزش 
و پرورش ، مراکز درمانی و بهداشتی وغیره......صورت 

پذیرفت.
مجیدی به کاهش مصرف ســرانه آب در نجف آباد 
اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون  با 

تالش شبانه روزی که پیرامون  ترویج مصرف صحیح 
آب میان قشرهای مختلف مردم در دستور کار قرار 
گرفت، مصرف سرانه آب در نجف آباد از ۱۵۷ لیتر در 
شبانه روز به  ۱۱0 لیتر کاهش یافت که همین رویداد 
مسئوالن امر را  درتوزیع پایدار و عادالنه آب در فصل 

تابستان یاری رساند.
مدیرآبفا نجف آباد ضمن اشــاره به کاهش مصرف 
ســرانه آب در شــهرک های صنعتی، عنوان کرد: 
دو شــهرک صنعتی علویجه و دهــق در محدوده 
شهرســتان نجف آباد قــرار دارد که بســیاری از 
واحدهای صنعتی در این شــهرک مصرف آب خود 
را با استفاده از تکنولوژی  بعضا تا ۹0 درصد کاهش 

دادند.
مجیدی به پایــش باغات ،اســتخرها و کارواش ها 
در نیمه اول ســال جاری پرداخت و اظهار داشت: 

با پایش اســتخرها این واحدها را ملــزم کردیم که 
کنتورهای آب را هر 6 ماه یک بار تعویض کنند؛ در 
مجموع انشعابات باالی یک اینیچ را مجبور کردیم 
با تست هر 6 ماه یکبار کنتور در صورت بروز اختالل 

باید تعویض شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه در اطراف شهر نجف آباد 
باغات زیــادی وجــود دارد ،پایش باغــات در این 
شهرستان از اهمیت بســزایی برخوردار بوده است 
به طوری که با پایش باغات ۱۷ مورد انشعاب غیرمجاز 
کشف شد و طی چهار ماهه سال جاری مصرف آب 
در باغات نجف آباد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش یافت.
مدیر آبفا نجــف آباد با تاکید بــر توزیع عادالنه آب 
خاطرنشان ســاخت: با مدیریت فشار توانستیم آب 
شرب را به صورت عادالنه میان مشــترکان توزیع 

کنیم این مهم با نصب 8 دستگاه فشارشکن درشهر 
نجف آباد،یک دســتگاه در شــهر کهریزسنگ، یک 
دستگاه هم در شهر گلدشت، آب به صورت عادالنه 

میان مشترکان توزیع شد.
وی افزود: با اصالح ۴ کیلومتر شــبکه فرســوده و 
تعویض کنتورهای فرســوده هدر رفت آب نه 
تنها کاهش یافت، بلکه مصرف واقعی آب هم 
محاسبه می شــود؛ براین اساس در این راستا 
مقرر شد تا یکسال آینده بیش از ۵ هزار کنتور 

فرسوده در شهرستان نجف آباد تعویض شود.
مجیدی با بیان اینکه به منظــور غلبه بر افت 
فشار آب مشــتر کان اقدام به نصب پمپ آب 
نمودند اعالم کرد: به منظور غلبه برافت فشار 
آب در فصل تابســتان بیش از 6 هزار مخزن و پمپ 

استاندارد در واحدهای مسکونی نصب شد.
مدیــر آبفا نجف آبــاد افزود: نصــب ۱۲00 مخزن 
اســتراتژیک در ســازمان ها، نهادها،مراکز درمانی 
وآموزشی صورت گرفت به گونه ای که در دانشگاه 
آزاد نجف آباد با نصب مخزن استراتژیک و استفاده 
از تجهیزات کاهنده موفق شدند تا ۲0 درصد مصرف 

آب را نسبت به مدت مشابه قبل کاهش دهند.
انجام اقدامــات فرهنگــی جهت نهادینه ســازی 
فرهنگ مصرف بهینه آب در ســنوات اخیر با همت 
روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان انجام شــده، 
منتهــی دامنه و پوشــش این فعالیت ها در ســال 
 آبی جاری از رشــد قابــل توجهی برخــوردار بوده

 است.

کاهش مصرف آب در »نجف آباد« با اعمال رویکرد فرهنگی

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون  تیران
گفت: بیماری های دام و طیور، سالمت فرآورده های خام دامی را 

در این شهرستان تهدید نمی کند.
»فضل ا... صالحی« با اشاره به شیوع بیماری های بین دام و طیور، 
به ویژه بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در بین مرغداری های 
شهرســتان، اظهار کرد: مرغداری آلوده به این بیماری شناسایی 
و مرغ های آن معدوم شــده و برای پیشــگیری از شیوع بیماری، 

از جوجه ریزی در مرغداری ها جلوگیری شــده است. وی افزود: 
نظارت های شــبکه دامپزشــکی بر مرغداری ها و گاوداری های 
دارای مجوز شهرستان در راستای پیشــگیری از شیوع بیماری 
وجود دارد و بیماری های دام و طیور، ســالمت فرآورده های خام 
دامی را در تیران و کرون تهدید نمی کند. مدیر شبکه دامپزشکی 
شهرســتان تیران و کرون ادامه داد: تمام فرآورده های خام دامی 
مورد عرضه در شهرســتان تحت نظارت های بهداشتی قرار دارد 

و مردم نسبت به سالمت غذایی خود اطمینان داشته باشند و در 
صورت مشــاهده هرگونه تخلف مراتب را به دامپزشکی و شبکه 
بهداشت و درمان گزارش کنند. وی با بیان اینکه کشتارگاه های 
صنعتی دام و طیور تیران و کرون نیز تحت نظارت ویژه قرار دارد، 
تصریح کرد: اتاق پیش ســرد در کشــتارگاه های دام مورد تاکید 
 و توجه بوده و کشــتارگاه شــهرداری به این امکانات مجهز شده 

است.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون:
هیچ بیماری ناشی از  فرآورده های دامی، مردم  تیران و کرون را تهدید نمی کند

در ششمین همایش سازگاری با کم آبی در شهر نجف آباد عنوان شد: 

ابالغ رای
5/525 شماره دادنامه: 9709973633200644 شماره پرونده: 9609983633301122 
شــماره بایگانی شــعبه: 961137 خواهان: آقای محمد محمدی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهر خمینی شــهر جوی آباد قدیم فرعی 113 پ 14، خوانده: خانم مریم 
نظری بلداجی فرزند حمزه علی به نشانی خمینی شهر خ نبوی منش وازیچه عرفان 146 
منزل سجاد نظری )فعال مجهول المکان( خواســته: صدور گواهی عدم امکان سازش به 
درخواست زوج، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد محمدی فرزند 
حسن به طرفیت خانم مریم نظری بلداجی فرزند حمزه علی به خواسته صدور گواهی عدم 
امکان به منظور اجرای صیغه طالق دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و رونوشــت 
مصدق سند نکاحیه شماره 6920 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 15 حوزه ثبتی اصفهان و 
اظهارات مندرجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده رابطه زوجیت طرفین را به سبب 
عقد دائم محرز تشخیص و حسب آنکه مســاعی داوران طرفین بر اساس ماده 27 قانون 
حمایت خانواده مثمر ثمر در جهت ایجاد مصالحه طرفین واقع نگردیده اســت مستندا به 
ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان 
سازش زوجین مترافع را صادر و اعالم می نماید و زوجین می توانند ظرف مهلت سه ماهه از 
اعتبار دادنامه که از زمان قطعیت آن محاسبه می شود با ارائه دادنامه جاری به یکی از دفاتر 
رسمی ثبت طالق نســبت به جاری نمودن صیغه طالق و ثبت آن حسب ماده 34 و 35 از 
قانون اخیر الذکر اقدام نمایند بدیهی است احراز شرایط صحت طالق از جمله رعایت مفاد 
مواد 1135،  1134، 1140، 1141 و مفاد ماده 38 و 31 قانون حمایت خانواده با عضو مجری 
صیغه طالق می باشــد و نوع طالق )با وصفی که مادام که اثباتی از دخول حاصل نگردد 
ظاهر برعدم مواقعه اســت و زوج نیز مدعی به عدم مواقعه می باشد( بائن است و راجع به 
حقوق مالی ناشی از زوجیت نیز که بنا به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 
لزوم به تعیین تکلیف در جهت امکان صدور صیغه طالق دارد زوج الزم اســت تا یک دوم 
از مهریه موضوع سند نکاحیه استنادی را در جهت امکان صدور صیغه طالق در حق زوجه 
تادیه نماید و اما در خصوص نفقه معوقه با وصفی که اصواًل اثباتی از مدیونیت زوج به تادیه 
نفقه و کمیت آن از سوی زوجه ارائه نگردیده است و همچنین راجع به شرط مناصفه نیز مالی 
که بتواند موضوع شرط مناصفه اموال را حادث دارد از سوی زوجه ارائه نگردیده است دادگاه 
مواجه با تکلیفی در تعیین آن نیست و به هر حال حق زوجه در طرح دعاوی جداگانه مربوط 
به حقوق مالی از زوجیت خویش همچنان برای وی محفوظ است رای صادره غیابی است و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 229989 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )491 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/526 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 810/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/7/11، مشخصات خواهان: محمد حسن لطفی فرزند محمد علی با وکالت آقای سعید 
مهرابی به نشانی خمینی شهر میدان نماز خ سلمان فارس ک میالد هفت پ 6،  مشخصات 
خوانده: احسان شیاسی فرزند موسی، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هشتاد و چهار میلیون 
ریال وجه دو فقره چک، دالیل خواهان: رونوشــت چک، رونوشت گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 229920 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  اخطاريه ممنوع الخروجي

5/529 بدینوسیله به آقای ابوالفضل دل آرام فرزند قدرت اله به شماره ملي 1288061322 
به نشاني : شــهرضا خیابان صاحب الزمان فرعي 15 کوچه منبرسنگي که طبق گزارش  
ماموراداره پســت امکان ابالغ واقعي اجرائیه به شماوجودنداشــته اســت ابالغ میگردد 
درموضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9600132 له بانک اقتصادنوین شعبه شهرضا 
و علیه شمابدینوســیله اخطارمیگرددبنابه درخواســت بانک بستانکارشماممنوع الخروج 

ازکشورگردیده اید. م الف229994 یوسفیان مسئول واحداجراي اسنادرسمي شهرضا 
)68 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
5/527 نظر به اینکه خواهان حسین شفیعی آرانی با وکالت فاطمه بوجاریان  دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسین بوجاری کاشان به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 
3/62/97 ثبت و برای تاریخ یکشنبه  6/4/ 97 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده و 
از آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
 شد. م الف: 211525 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم اران و بیدگل )153 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5/517 شماره دادنامه: 9709976793800727 شماره پرونده: 9709986793800144 
شماره بایگانی شعبه: 970144 خواهان: آقای مجتبی ضیائی احمدآبادی فرزند محمود به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان چهار راه آبشــار اصفهانک میدان آزادی خ آزادی خ 
خیام بن بست دوم کدپستی 8169155751 ، خوانده: آقای سید حبیب جانقربان به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت، گردشــکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و در طی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای مجتبی ضیایی احمدآبادی فرزند محمود به طرفیت آقای سید 
حبیب جانقربان به تقاضای مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت خســارات وارده ناشی 
از تصادف مورخ 96/12/29 هزینه دادرســی و مطالبه هزینه کارشناســی و تامین دلیل 
بدوا تقاضای تامین  خواســته وفق ماده 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به 
دادخواست تقدیمی مورخ 97/1/22 و مالحظه کپی مصدق کروکی فرضی ارائه شده توسط 
خواهان به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخ 97/4/13 حاضر 
نشده و الیحه ای نیز جهت دفاع به شعبه ارائه ننموده است و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مربوطه وقوع تصادف بین خودروی پراید به شماره انتظامی 627 د 62 
ایران 53 متعلق به خواهان و خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 883 ق 22 ایران 43 
متعلق به خوانده محرز می باشد و حسب نظریه کارشناس محترم دادگستری در تامین دلیل 
شعبه 36 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان که خسارت وارده بر اتومبیل خواهان را در اثر 
وقوع تصادف مبلغ 2/000/000تومان و خسارات خواب خودرو را مبلغ 5/000/000 ریال 
برآورد نموده است که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است لذا شورا دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1 و 2 و قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/000/000 
تومان بابت خسارات وارده بر اتومبیل و پرداخت مبلغ 1/435/000 میلیون ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت هزینه تشکیل پرونده در تامین دلیل شعبه 36 حقوقی شورای حل ا ختالف اصفهان 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید که رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 رو زپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد اما در خصوص مابقی 
خواسته خواهان که مطالبه خسارت خواب خودرو بوده به لحاظ اینکه هزینه خواب خودرو 
ماهیت عدم النفع داشته و قابلیت مطالبه ندارد شورا دعوی خواهان را در این خصوص وارد 
و ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می گردد که رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد.اما در خصوص 
صدور تامین خواسته به سبب اینکه خواهان نسبت به واریز خسارت احتمالی در مهلت مقرر 
اقدام ننمودند شورا مستندا به مواد 108 و 115 از قانون آیین دادرسی مدنی رد قرار تامین 
 را صادر می نما ید.   م الف:224073 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

) 529 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5/518 شماره دادنامه: 9709970353500227 شماره پرونده: 9609980365600170 

شماره بایگانی شعبه: 962669 شکات: 1- آقای غالمعلی حیدری سودجانی فرزند محمد 
به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان چمران 2- خانم فاطمه حیدری سودجانی فرزند 
غالمعلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ کاوه خ 15 خرداد کوچه کاویانی بن بست 
نیک نام پالک 24، متهم: آقای حسین اله دادی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان خ زینبیه 
خ باتون، اتهام ها: 1- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکــن عمومی یا معابر و تهدید، 
2- مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسین 
اله دادیان فرزند براتعلی آزاد بلحاظ عدم دسترسی بوی دائر بر مزاحمت تلفنی جهت آقای 
غالمعلی حیدری و خانم فاطمه حیدری و تهدید از طریق ارسال پیامک نسبت به خانم فاطمه 
حیدری دادگاه با عنایت به کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و شکایت شکات خصوصی و پرینت اخذ شده و مالحظه متن پیام های ارسالی و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و سایر قراین 
و امارات موجود در پرونده بزه انتســابی بوی محرز و مســلم بوده و مستندا به مواد 641 و 
669 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 19 و 66 و 83 و 86 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم را از حیث تهدید به تحمل دو سال حبس 
تعزیری و از حیث مزاحمت تلفنی به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 
حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز 
پس ازابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:224038 شعبه 

109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( ) 308 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايي

5/523 شماره: 350/96 به موجب راي شــماره 431 مورخ  96/12/15 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه غالم رضا علیخانی 
فرزند محمد مهدی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال رسمی موتور سیکلت موصوف و نیز از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 38/750 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له امید حسینی فرزند احمد علی شغل آزاد به نشانی 
فریدونشهر خ شهید مدنی ک شهید دویستی بن بست دلیر منزل امید حسینی و پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:228367 شــعبه دوم شــوراي حــل اختــالف فریدونشــهر )185 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/508 شماره ابالغنامه:9710106795901296 شماره پرونده:9709986795900274 
شماره بایگانی شعبه:970274 ابالغ شــونده حقیقی: محسن خدادادی کبوترآبادی فرزند 
سیف اله کدملی 1288019602 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/07/07 
شنبه ســاعت: 18 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی مهرداد اشرفی نصرآبادی به 
طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف: 224085 

شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان )73 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/533 شماره پرونده: 139704002003000360/1 شماره بایگانی پرونده: 9700523/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000203  بدینوسیله به آقای عبداالمیر سبحانی 
نیا، نام پدر: محمــود، تاریخ تولد: 1347/07/11 شــماره ملی: 2002104085 شــماره 
شناسنامه 1053 به نشانی اصفهان بهارستان اردیبهشت فرزانگان کوچه مهرداد 4 کدپستی 
3195634483 ابالغ می شود که خانم اعظم نقدی سده جهت وصول مبلغ 50/000/000 
ریال به استناد چک شــماره 1397/01/25-3308/752319 عهده بانک تجارت شعبه 
سعادت آباد اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700523 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/2/23 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و طبق تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران چنانچه ظرف 

مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد. نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  م الف: 230380  اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)174 کلمه، 2 کادر( 

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری سرای 
ترجمه پارسايان نو انديش درتاريخ 1397/05/13 به 
شماره ثبت 5531 به شناسه ملی 14007759750 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع : تدوین مقاالت وترجمه غیر رسمی متون گرد آوری و تنظیم 
مطالب، تدوین مقاالت، ترجمه)غیر رســمی( متون و کتاب به زبانهای 
خارجی و بالعکس مدت : از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-

محله آزادی-میدان آزادی-خیابان چهار بــاغ باال-پالک 0-مجتمع 
آزادی-طبقه دوم-واحد 18 کدپستی 8163913148 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 1,000,000 ریال نقدی می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شرکا : خانم شیما مردانی به شماره ملی 4640114710 دارنده 900,000 
ریال سهم الشــرکه خانم زهرا حمیدیان به شماره ملی 4650371104 
دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم شیما مردانی 
به شماره ملی 4640114710 و به ســمت مدیرعامل به مدت 5 سال 
خانم زهرا حمیدیان به شــماره ملی 4650371104 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 5 ســال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی 
تعهدآور و قراردادها و اســناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات 
و مکاتبات مؤسســه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد 
داشت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه به استناد مجوز شماره 
13/1/972461 مورخ 97/3/23 اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )226052(

آگهی تغییرات موسسه منحله در حال تصفیه صندوق قرض 
الحسنه کريم آل طه ع به شماره ثبت 783 و شناسه ملی 

10260137896
 به استناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 1397/04/09 و به استناد نامه 
شماره 1414/516/3/269 مورخ 1397/5/2 سرپرست پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات صندوق به امضاء منفرد مدیر تصفیه 
آقای سید محمد حسینی3256680704 و با مهر صندوق در حال تصفیه به 
مدت یک سال معتبر می باشد .حمید رضا نجف پور رئیس هیات تصفیه و 
مهراد مرادخانی4549476346 عضو و سیدمحمد حسینی3256680704 
مدیر تصفیه و خزانه دار و رضا پارسا 0072853840عضو و مهدی محمدی 
گهروئی 1289598843 عضو و محمدعلی نصر اصفهانی1284560031 
ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)228676(
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 ۳۰۰ طرح عمرانی 
در هفته دولت افتتاح می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل 
شهرکرد:

چراغ های راهنمای شهرکرد 
به سامانه برق اضطراری 

خورشیدی مجهز شد
معاون امــور زیربنایی و حمل و نقل شــهرداری 
شهرکرد، از تجهیز چراغ های راهنمای این شهر 

به سامانه برق اضطراری خبر داد.
»عبدالصادق نجفــی« گفت: به منظــور بهبود 
در رفت و آمــد ترافیکی، چراغ هــای راهنما در 
چهارراه هــای دولــت، دامپزشــکی، طالقانی، 
بوعلی سینا و میدان معلم شهرکرد به سامانه برق 
اضطراری خورشیدی مجهز شــدند. وی افزود: 
برای نصب و راه اندازی این سامانه 250 میلیون 
ریال اختصاص یافته و روان سازی ترافیک، بهبود 
در عبور و مــرور، تامین امنیت عابــران پیاده و 
خودروها در زمان قطعی برق از جمله اهداف راه 
اندازی آن اســت. معاون امور زیربنایی و حمل و 
نقل شهرداری شهرکرد گفت: با قطع شدن برق 
شهر، چراغ های فرمان راهنما به صورت خودکار 
به سامانه برق اضطراری وصل و از خاموشی چراغ 

راهنما جلوگیری می شود.

 قائم مقام معاون برنامه ریزی 
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:
 افق روشن خودکفایی 

در گندم و شکر تا سال آینده
قائم مقام معاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی، 
از خودکفایی در گندم و شــکر تا سال آینده خبر 
داد. »کیامرز قاسمی« در نشست تخصصی شورای 
اشتغال چهارمحال و بختیاری، گفت: تا امروز 9 
میلیون تن گندم از کشــاورزان خریداری شده 
اســت که پیش بینی می شــود این رقم تا پایان 
شهریور به بیش از 9 میلیون و 500 هزار تن برسد.
وی افزود: پارسال هشت میلیون و 780 هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری شد که با تالش آنان 
امسال این رقم به بیش از 9 میلیون و 500 هزار تن 
می رسد و با روند رو به افزایش کنونی، ایران سال 
آینده در تولید گندم بی نیاز می شود. قاسمی از 
تحقق 90 درصدی تولید شکر در کشور خبر داد 
و گفت: نیاز کشــور به این محصول دو میلیون و 
200 هزار تن است که امسال تاکنون دو میلیون 
تن شکر از مزارع چغندرقند و نیشکر تولید شده 
است و پیش بینی می شود سال آینده کشورمان 

از واردات شکر بی نیاز شود.

1400 مسجد و حسینیه در 
چهارمحال شناسایی شده است

رییس مرکز رســیدگی به امور مساجد چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه تعدادی مسجد و حسینیه 
در این استان شناسایی نشده است، تعداد مساجد و 
حسینیه های شناسایی شده را یک هزار و 400 باب 
ذکر کرد. »علیرضا ملک محمدی« تاکید کرد: 50 
درصد مساجد و حسینیه های چهارمحال نیازمند 
مرمت، ساخت و ساز، تکمیل ساختمان، تجهیزات 
و امکانات اســت. وی تصریح کــرد: انتظار می رود 
رسانه ها مسائل مرتبط با دین را بیشتر رصد و جامعه 
را در این خصــوص راهنمایی کنند. ملک محمدی 
اظهار داشت: از خیرین امور فرهنگی و دینی دعوت 
می شود برای تکمیل مساجد نیمه تمام همکاری 
بیشتری داشته باشند. وی با بیان اینکه تعدادی از 
محله های شهرکرد فاقد مسجد است، یادآور شد: در 
طرح های مسکن مهر زیر 25 هزار نفر، اقدامی برای 

ساخت مسجد صورت نگرفته است.

 ۳00 طرح عمرانی 
در هفته دولت افتتاح می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفــت: همزمان با هفتــه دولت، ۳00 
طرح عمرانی در این اســتان، افتتــاح و کلنگ زنی 
می شــود.»مجید نظری« افزود: از این تعداد، 24۳ 
طرح با اعتباری بالغ بر 2 هــزار و 90 میلیارد ریال 
افتتاح می شود که ۱98 مورد آن و 45 مورد آن ملی 
است و زمینه اشتغال ۳87 نفر را فراهم می کند. این 
طرح ها شامل 4 طرح مسکونی، 8 طرح گردشگری، 
۶ طرح آموزشی، ۱2 طرح فرهنگی و مذهبی، 28 
طرح صنعتی، 4 طرح ورزشــی، ۱0 طــرح اداری، 
۱07 طرح زیرســاخت، 2 طرح شیالت، ۳5 طرح 
کشاورزی، 5 طرح دامپروری و ۱0 طرح بهداشتی و 
۱2 طرح خدماتی است. وی اظهار داشت: ۱۶ طرح 
از این تعداد در اردل، 29 طرح در بروجن، 8 طرح در 
بن، ۱9 طرح در سامان، 47 طرح در شهرکرد، 2۳ 
طرح درفارسان، ۳۳ طرح درکوهرنگ، 2۳ طرح در 

کیار و 47 طرح درلردگان افتتاح می شود.

استان چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی کشور 
در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته اســت. این استان 
دارای بیش از 250 جاذبه گردشگری شناخته شده 
و مطرح است که هر ساله مســافران و گردشگران 
بسیاری برای دیدن این جاذبه ها راهی این استان 
می شوند. چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی 
است که هر شهرســتان آن جاذبه های تاریخی و 
طبیعی فراوانی را در دل خود جای داده اســت که 
در این میان شهرستان های »کوهرنگ«، »سامان« 
و »بروجن« از جذابیت باالیــی برخوردارند. فصل 
بهار و تابستان فرصت بســیار خوبی برای مشاهده 
جاذبه های تاریخی و گردشگری این منطقه از کشور 
است. این استان دارای رودخانه، جنگل، چشمه و 
آبشــارهای فراوان، بناهای تاریخی، قبرستان های 
تاریخی، سیاه چادرهای عشایری و... است. جاری 
بــودن رودخانه های بزرگی همچــون زاینده رود، 
کارون، بازفت و... از ظرفیت های گردشــگری این 

استان است.
به دلیل گرم شــدن بی ســابقه هوا در بیشتر نقاط 
کشور در تابستان ســال جاری، مسافران بسیاری 
این اســتان را بــه علت پاییــن بودن دمــای هوا 
نسبت به ســایر نقاط کشــور، مقصد گردشگری 
خود تعیین کرده اند. هم اکنون مســافران زیادی 
در نقاط مختلف این اســتان از جمله شــهرکرد، 
بروجن، بلداجــی، کوهرنگ اقامت کــرده اند و از 
آب و هوای خنک و جاذبه های این اســتان لذت 
می برند. معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره 
کل میراث فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری در این زمینه اظهار 
داشت: ورود گردشگران به این استان در سال جاری 

8درصد افزایش داشته است.
»حیــدر صادقی« اظهــار کرد: از ابتدای امســال 
تاکنون حدود ۶ میلیون گردشگر به چهارمحال و 
بختیاری وارد شــده اند که این آمار نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، 8 درصد رشد را نشان می دهد.
معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری اداره کل 
میــراث فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان چهارمحــال  و 
بختیاری افزود: از مجموع 
گردشــگران ورودی بــه 
چهارمحــال،420 هزار 
نفر در این اســتان اقامت 

داشته اند. 
صادقــی تصریــح کرد: 
بیشــترین گردشــگران 

ورودی بــه چهارمحال و بختیاری از اســتان های 
اصفهان، تهران، خوزســتان، البرز و یزد هســتند. 
وی ادامــه داد: در ســال جاری بیش از ســه هزار 
گردشــگر خارجی به چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده اند.معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره 
کل میراث فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان چهارمحال و  بختیاری عنــوان کرد: ورود 
گردشگران خارجی به استان، 4 درصد رشد داشته 
است و بیشــترین مســافران داخلی و خارجی در 
شهرســتان های کوهرنــگ، بروجن، شــهرکرد و 
سامان اقامت داشــته اند. رییس اتحادیه هتلداران 
چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: اقامت مسافران در چهارمحال و 

بختیاری افزایش داشته 
است.

رییســی«  »فریــدون 
افزود: بیشترین مسافران 
داخلــی و خارجــی در 
شهرستان های کوهرنگ، 
بروجن، شهرکرد و سامان 
اقامت داشته اند.وی اظهار 
داشت: در شهرســتان کوهرنگ چهار هتل فعال 
در بخش اقامت مســافران و  گردشــگران فعالیت 
می کنند.رییس اتحادیه هتلــداران چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: مسافران بسیاری از کشورهای 
 اروپایی در سال جاری به شهرستان کوهرنگ سفر 

کرده اند.
وی با اشــاره به فعالیت 20 هتل و مهمانســرا در 
اســتان چهارمحال و بختیــاری اظهار داشــت: 
ظرفیت های هتــل های چهارمحــال و بختیاری 
بیش از 800 تخت اســت. در حال حاضر مسافران 
بسیاری در شهرهای شهرکرد)پارک معلم و پارک 
تهلیجان(، بروجن)منطقه گردشگری سیاسرد( و 
امامزاده حمزه بلداجی اقامت با چــادر را انتخاب 

کرده اند و مســافران این مناطق بیشــتر از سایر 
مناطق دیگر است. یک مســافر خوزستانی که در 
پارک معلم شهرکرد اقامت کرده بود در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: امکانات این پارک 
جوابگوی مســافران و گردشــگران نیست. حسن 
امیری گفت: تعداد ســرویس های بهداشــتی و 
محل های شست وشوی ظروف در این پارک بسیار 
کم است و جوابگوی نیاز مسافران نیست. وی بیان 
کرد: افزایش خدمات گردشــگری موجب رضایت 
مسافران در این شهر می شود. این مسافر افزود: باید 
تمهیدات و خدمات بیشتری برای ارائه به مسافران 
در این منطقه در نظر گرفته شود؛ زیرا چهارمحال 
و بختیاری در تابســتان آب و هوای خنکی دارد و 
مهم ترین دلیل سفر به این استان، بهره مندی از آب 
و هوای خنک و مشاهده جاذبه های گردشگری این 
شهرستان بوده است؛ همچنین شهرستان سامان 
به علت خروشان بودن رودخانه زاینده رود و وجود 
پل های تاریخی و باغات گســترده میــوه، یکی از 
مهم ترین مقصدهای گردشــگری مسافران در این 
استان به شمار می رود. شهرستان سامان به علت 
خروشان بودن رودخانه زاینده رود و وجود پل های 
تاریخی و باغات گســترده میوه یکی از مهم ترین 
مقصدهای گردشگری مســافران در این استان به 

شمار می رود.
»کمال اکبریان« فرماندار شهرســتان سامان در 
گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به افزایش ورود 
مسافر و گردشگر به شهرستان سامان، اظهار داشت:  
افزایش ورود مسافر و گردشگر به شهرستان سامان 
موجب رونق بازار و افزایش درآمــد مردم منطقه 
شده است.  وی افزود: بیشترین مسافران شهرستان 
سامان از »پل تاریخی زمان خان« بازدید کرده اند.

اکبریان بیان کرد: ســطح آب رودخانه زاینده رود 
افزایش یافته و خروشان شدن این رودخانه موجب 
جذابیت و زیبایی رودخانه زاینده رود شــده است. 
فرماندار شهرستان سامان تصریح کرد: خروجی آب 
از سد زاینده رود به مدت ۱0 روز افزایش یافته که 
موجب پر آب شدن رودخانه زاینده رود شده است.

شمار مسافران چهارمحال وبختیاری افزایش یافت
خنکی هوا مسافران را جذب کرد؛

افزایش ورود مسافر و گردشگر 
به شهرستان سامان موجب 
رونق بازار و افزایش درآمد 

مردم منطقه شده است

مفاد آراء
5/528 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صــادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشــار آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي 
گردد تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار 
اولين آگهي  و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي 
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
 مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302021000048 مورخ 97/05/22- آقاي غالم مرتضی زاده 
فرزند علی به شماره ملي 1189142856 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
مزرعه درقه 100 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 317/44 متر 

مربع خريداری رسمی از ورثه مرحوم هدايت اله مرتضی زاده. 
2- راي شماره 139760302021000049 مورخ 97/05/22- آقاي محمدرضا قاسمی 
اميرآبادی فرزند عباس به شماره ملي 1180058178 تمامت يکصد و دوازده سهم و نيم 
مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه سعادت آباد 23 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ  به مساحت 243000 متر مربع خريداری عادی از آقايان اسماعيل 

عابدی و حسين يداله پور و محمود باقری. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/13

م الف:230742 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مزایده اموال غیر منقول

 5/509  شــماره مزايــده: 139704302003000005 آگهی مزايده امــوال غيرمنقول
 ) 9300137/1( بر اساس پرونده اجرايی شــماره 139304002003000052 به شماره 
بايگانی فوق 9300137/1 بيست و يک حبه و هشتاد و سه دهم حبه از ششدانگ يکبابخانه 
پالک ثبتی به شماره يک فرعی از 4347 اصلی واقع در بخش 4 اصفهان متعلق به خانم 
فاطمه جوادی فرزند هدايت اله به شــماره شناسنامه 515، که سند ششدانگ پالک فوق 
در صفحات 213 و 431 و 448 و 445 دفاتر 212 و 247 و 112 به شــماره ثبت 64293 
و 50727 و 16069 و 16068 امــالک ثبت و صادر به نشــانی اصفهــان خيابان گلزار 
شمالی کوچه 25 )مسجد پاکوشک( بن بست ســينا پالک دوم شرقی نبش شمال شرق 
و کدپستی 8154878515 که برابر نامه وارده به شماره 13930500200301011823-
1393/10/29 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت 
دارد و در قبال طلب بانک ملی شعبه نيکبخت اصفهان و پنج درصد اجرايی بازداشت گرديد 
حدود و مشخصات به شرح ذيل می باشد: شماال در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است 
به ترتيب به طولهای 5/20 و 3/23 متر و 10/33 متر ديواريست منضم درب مدخل به شارع 
شرقًا بطول 21 متر بديوار اشتراکی با خانه 4348 جنوبا بطول 15/90 متر جای پی است به 
خانه قطعه دوم افرازی غربا بطول 24/23 متر ديواريست به شارع حقوق ارتفاقی ندارد، که 
حسب گزارش کارشناسی به شماره وارده 3003885-1396/03/09 پالک مرقوم عبارت 
است از: محل مورد نظر در سه طبقه مسکونی و با قدمت 25 سال و در قسمتهايی بازسازی 
و تعمير شــده که طبقات زيرزمين 1/70- و همکف 1/30+ آن هر يک به مساحت حدود 
220 متر مربع فعال در اجاره مدرســه غير انتقاعی و طبقه اول آن به مساحت حدود 220 
مترمربع مسکونی و در اختيار مالک می باشد کف حياط از سنگ سياه تيشه ای نجف آباد و 
کف تراس ها از سنگ چينی و نما آجر بوده در طبقات زيرزمين و همکف درب های داخلی 
با روکش چوبی سه اليه و درب و پنجره های بيرونی از آلومينيوم ساخته شده کف و ديوارها 
تا ارتفاع 1/2 متر سراميک و آشپزخانه ها بدون کابينت می باشند مابقی سطوح ديوار گچی 
و رنگ و در جاهايی کاغذ ديواری اســت در طبقه اول داخلی و با روکش چوبی سه اليه و 

درب و پنجره های بيرونی از آلومينيوم کف ســراميک  و ديوارها با کاغذ ديواری پوشيده 
شده کابينت آشپزخانه ام دی اف و سرويس ها از کاشی و سراميک می باشد اين ساختمان 
دارای آسانسور مشاعات شامل حياط و ســرويس بهداشتی داخل آن و دستگاه پله بوده و 
دارای دو پارکينگ سرپوشيده و با مشترکات برق هر طبقه جداگانه و آب و گاز مشترک به 
مبلغ سه ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال ارزيابی گرديد که ساعت 9 صبح الی 12 روز 
يکشنبه مورخ 1397/06/18 شعبه اسناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به نشانی 
اصفهان ابتدای خيابان الهور طبقه چهارم از طريق مزايده به فروش می رسد و مورد مزايده 
از مبلغ سه ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال قيمت ارزيابی شده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری شروع و به هرکس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می 
شود. طالبين می توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزايده ديدن به عمل آورند. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های مالياتی وعوارض شهرداری و آب 
و برق و گاز و غيره به عهده برنده مزايده اســت. ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيلی رسمی 
گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر  برگزار خواهد شد. اين 
آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد.  توضيحًا 
خريداران جهت شرکت در جلسه مزايده با ارائه کل مبلغ پايه مزايده به صورت چک رمزدار 
و تضمينی بانک ملی ايران امکان حضور در جلســه مزايده را دارند.  تاريخ انتشــار آگهی 
 مزايده: 1397/05/29 م الف:228423 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)629 کلمه، 

6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/510 مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2233/96 حل 3 ، وقت رسيدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/7/9، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله به نشانی خمينی شهر 
اسفريز ک شهيد علی اصغر فخاری کدپســتی 8415994983،  مشخصات خوانده: سيد 
ضياء الدين حسينی فرزند سيد ناصر، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال 
وجه 1 فقره چک به انضمام جميع خسارات دادرسی و تاخير تاديه و صدور تامين خواسته، 
داليل خواهان: فتوکپی مصدق چک، فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 229754 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/511 کالسه پرونده: 39/97 شــماره دادنامه: 1706-97/5/9 مرجع رسيدگی: شورای 
حل اختالف حوزه دوم خمينی شهر به نشانی خيابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمينی شهر، خواهان: احمد شاهين فرزند يداله با وکالت زهرا عسگری به نشانی خمينی 
شهر خ بلوار آزادگان روبروی ايران خودرو  ناصری مجتمع اطلس طبقه 2 واحد 3، خوانده: 
علی يار محمدی فرزند برهان به نشانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چک، رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دادخواســت خواهان آقای احمد شاهين با وکالت زهرا 
عسگری به طرفيت خوانده  آقای علی يار محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ريال وجه چک فقره چک بانکی به شماره 641308/39-96/5/31  عهده بانک ملت شعبه 
تربت جام و حق الوکاله وکيل به انضمام خسارت تاخير در تاديه و هزينه دادرسی شورا از 
توجه به وجود اصل چک و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان که حاکی از اشتغال ذمه 
خوانده می باشد و اينکه خوانده دليلی بر برائت ذمه خويش و امانی بودن چک به شورا ارائه 
ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی 
و مواد 519-522 قانون آيين دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ريال با احتساب خسارات تاخير تاديه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان 
اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاريخ صدور چک لغايت زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و حق 
الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نمايد.  رای صادره غيابی اســت و 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت 

 بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمينی شهر می باشد. 
 م الف: 228483 شــعبه دوم شــورای حل اختــالف خمينی شــهر)306 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5/512 کالسه پرونده: 3730/96 شــماره دادنامه: 1710 تاريخ رسيدگی:97/5/9 مرجع 
رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شــهر ، خواهان: احمد شاهين به نشانی 
خمينی شهر خ امام شمالی کوچه شهيد امين پور با وکالت زهرا عسگری به نشانی خمينی 
شهر بلوار آزادگان روبروی ايران خودرو ناصری، مجتمع اطلس طبقه 2 واحد 3، خوانده: 
پرويز کردی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان احمد شــاهين با وکالت زهرا عسگری به 
طرفيت خوانده پرويز کردی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه يک فقره 
چک به شماره 495260 مورخ 96/8/25  برعهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی مهاباد 
به شماره حساب جاری 194102830 بانضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه و حق 
الوکاله وکيل از توجه به مفاد دادخواســت تقديمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی 
عدم پرداخت در يد خواهان که ظهور در مديونيت خوانده دارد و اينکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نياورده است. 
شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/300/000 ريال بعنوان هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهــان محکوم می نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف مهلت بيست روز 
از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شهر می باشد. 
م الف: 228484 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر)323 

کلمه، 3 کادر(
اجراییه

5/514 شماره اجراييه:9710423633600113  شماره پرونده:9609983633601138 
شــماره بايگانی شــعبه:961150 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710093633601028 و شماره دادنامه مربوطه 9709973633600377 محکوم عليه 
ولی ا... اسکندری وشاره فرزند حسين محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال 
وجه چک به عنوان اصل خواســته و مبلغ 13/400/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت زمان پرداخت طبق نرخ تورم کاال و 
خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له مجيد کريمــی اندانی فرزند عزيزاله به 
نشانی استان اصفهان شهرستان خمينی شهر شهر خمينی شهر ميدان شيوا بلوار شيوای 
غربی کوی باران پالک 102 و پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت نيم عشــر در حق 
صندوق دولت، تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م اعمال شود. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا 
محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی 
روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکوميــت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 

ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 
کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. م الف: 229703 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمينی شهر 

)429 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/515  آقای رضا قاسميان دارای شناسنامه شماره 6997  به شرح دادخواست به کالسه  
293/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صاحب طاهونه اردستانی به شناسنامه 87 در تاريخ 97/2/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نام های 1- حسن 
قاسميان به شماره شناسنامه 137، 2- رضا قاســميان به شماره شناسنامه 6997 و چهار 
دختر به نام های 1- زهرا قاسميان به شماره شناسنامه 45 و 2- فاطمه قاسميان به شماره 
شناسانمه 148 و 3- عصمت قاسميان به شماره شناســنامه 110 و 4- بتول قاسميان به 
شماره شناســنامه 45 و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 228335 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )164 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/524 خانم مرضيه عابدی )ذی نفع( دارای شناســنامه شماره 975  به شرح دادخواست 
به کالسه  256/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محمد جعفر جعفر زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه 4873 در تاريخ 1328/1/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ماه بيگم جعفر زاده فرزند حاجی حســن، ش.ش 4874 )همسر( 2- حسن جعفر زاده 
ورنوسفادرانی فرزند محمد جعفر، ش.ش 4875 )فرزند( 3- حسين جعفر زاده ورنوسفادرانی 
فرزند محمد جعفر، ش.ش 223 )فرزند( 4- فاطمه جعفر زاده ورنوسفادرانی فرزند محمد 
جعفر، ش.ش 4876 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 229974 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/516 کالسه پرونده: 960482 شماره دادنامه: 96/10/11-9609976795001474 
مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهيم ساعدی مرغملکی 
به نشانی اصفهان خ آل محمد بعد از دبيرستان کيخسروی فروشگاه، خواندگان: 1- علی 
متوليان به نشانی اصفهان خ زينبيه ســودان کوی متوليان پ 31 ، 2- مهرداد بهرامی به 
نشانی اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد باطری سازی و باطری فروشی بهرامی نبش 
کوچه گلبرگ، 3- رضا رسولی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ بيست و 
هفت ميليون ريال وجه يک فقره چک به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست ابراهيم ســاعدی مرغملکی به طرفيت 1- علی متوليان 2- مهرداد 
بهرامی 3- رضا رسولی به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ريال  وجه يک فقره چک به 
شماره 934908-96/4/2 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
با توجه به دادخواست تقديمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اينکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ايراد و تکذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حکايت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکايت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد مواد 198 ، 
519، 522 قانون آئين دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1/367/500 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ  
سررســيد )96/4/2(  لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان بصورت تضامنی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در اين شعبه خواهد بود. م الف:217658 شعبه 20 مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف اصفهان) 321 کلمه، 3 کادر(
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کشف انبار ۷۰ تنی برنج وارداتی 
احتکار شده در اصفهان

مدیر کل  تعزیرات حکومتی اســتان، با اشاره به 
اینکه مبارزه با احتکار و اختفای کاالهای وارداتی  
یا تولید شده در دســتور کار جدی این اداره کل 
قرار گرفته است، تاکید کرد: تعزیرات حکومتی 
آمادگی الزم را دارد تا با همکاری دســتگاه های 
نظارتی و گزارش های مردمی در اطالع رســانی 
از مراکز اختفا و احتکار، ســریعا پس از کشــف 
کاالها آن ها را برای ثبات بــازار با قیمت دولتی 

راهی بازار کند.
»صالحــی« افــزود: بــا توجه بــه گزارش های 
مردمی که حکایت از دپوی برنــج در انباری در 
یکی از محله های ارغوانیه خوراسگان داشت، با  
هماهنگی های الزم با دادستانی، نیروی انتظامی 
و دستگاه های نظارتی در بازرسی از این انبار 70 
تن برنج خارجی کشف و ضبط شد.  وی با اشاره 
به اینکه این انبار بزرگ، شناسه ثبت شده ندارد 
و »برنج« که از کاالهای اساســی مردم است  در 
آنجا ذخیره شده، گفت: این برنج ها با قیمت اولیه 
تعیین شده از سوی مراکز دولتی بین مردم توزیع 
می شود. صالحی با اشاره به گزارش های مردمی 
گفت: تا سه روز آینده چندین انبار بزرگ احتکار 
در مرکز استان مهروموم و صاحبان آن ها به اشد 

مجازات قانونی می رسند.
وی افزود: در چند روز پیــش هم انباری با 150 
حلقه الستیک کامیون به ارزش پنج میلیارد ریال 
در تیران و کرون کشــف شد. مدیر کل  تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان با اشاره به شناسایی انبار 
بزرگ تیرآهن و میلگرد احتکاری گفت: این انبار 
با حضور قاضی سیار اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان و همراه بازرسان صنعت، معدن و 

تجارت کشف شده است.
وی افزود: برحســب برآورد اولیه میزان تناژ این 
مقدار تیرآهن و میلگرد نزدیک 200 تن به ارزش 

700میلیارد تومان بوده است.

آغاز پذیرش براساس سوابق 
تحصیلی کاردانی آزاد

ثبت نام بر اســاس ســوابق تحصیلی در مقطع 
کاردانــی ناپیوســته نیمســال اول ۹7-۹۸ از 
دیــروز یکشــنبه 2۸ مردادماه آغاز شــد. تمام 
متقاضیان ثبت نام براســاس ســوابق تحصیلی 
مقطع کاردانی ناپیوســته دانشگاه آزاد اسالمی 
 می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
 www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای 
ثبت نام را دریافــت و پس از مطالعه و کســب 
آگاهی هــای کامل درخصوص انتخاب رشــته، 
در صورت تمایل و داشتن شــرایط الزم، بعد از 
پرداخت هزینه نســبت به ثبت نام در 20 رشته 

محل از یک مجموعه اقدام کنند.
متقاضیــان کاردانی ناپیوســته بــا دارا بودن 
مدرک دیپلم ۴ ساله نظام قدیم یا دیپلم و پیش 
دانشــگاهی نظام جدید می توانند در هر رشته 

کاردانی ناپیوسته ثبت نام کنند.

 اجرای قانون جریمه مشموالن 
غایب فقط تا پایان امسال

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: قانون 
جریمه مشــموالن غایب، فقط تا پایان امســال 

اجرا می شود.
سردار »بهرام نوروزی« افزود: مشموالِن بیش از 
هشت سال غیبت، فرصت محدودی برای تعیین 

تکلیف وضعیت خدمتی خود دارند.
 وی با بیان اینکه در سال جاری حدود 20 هزار 
نفر از واجدان شــرایط درخواســت خود را ثبت 
کرده اند، افزود: مشــموالنی که تا پایان ســال 
۹7 بیش از هشت ســال غیبت دارند، می توانند 
از طریق دفاتــر خدمات الکترونیــک انتظامی 
)پلیس+10( برای بهره مندی از این امتیاز اقدام 
کنند. نوروزی خاطرنشــان کرد: متقاضیان در 
صــورت نیاز به اطالعات بیشــتر مــی توانند از 
 طریق پایگاه اطالع رســانی ســازمان به نشانی
 www.vazifeh.police.ir،ســامانه تلفــن 
گویا به شــماره0۹۶۴۸0  یا ســامانه به شماره 
11020۶010 از آخرین اخبار مربوط به قانون 

جریمه مشموالن غایب مطلع شوند.

عکس  روز 

افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت خوراسگان

پیشنهاد سردبیر:

 اردوی جهادی 
در گرمای ۵۰ درجه

اردوی جهادی، درمانی قرارگاه جهادی امام رضا 
)علیه السالم( در حاشیه شــهر »اهواز« برگزار 
شد. ارائه خدمات رایگان پزشکی، دندان پزشکی، 
بهداشــتی، آموزش بهداشــت عمومی جهت 
ارتقای سطح ســالمت عمومی به 1500 نفر از 
مردم حاشــیه اهواز، از جمله خدمات قرارگاه 
جهادی امام رضا )ع( به مردم حاشیه نشین است.

 »سمور سنگی« 
در پارک قمیشلو دیده شد

رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 
»قمیشــلو« گفت: محیط بانان حین گشــت و 
کنترل منطقه، یک »ســمور ســنگی« را برای 
نخســتین بار دراین منطقه مشاهده و شناسایی 
کردند. »مرتضی جوهری« افزود: حیوان پس از 
دیده شدن به سرعت از محل گریخت و محیط بانان 
موفق به ثبت تصویر از این گونه جانوری کمیاب 
نشدند. سمور سنگی از گوشت خواراِن شب فعال 
است که مشــاهده آن نشــانگر تنوع گونه های 
جانوری در قمیشلوست.با توجه به شبزی بودن 
این جانور، تنها با استفاده از دوربین های تله ای 
امکان مشاهده آن وجود دارد. این نوع سمور که 
جزو گونه های کمیاب در ایران است، از مغولستان 
و چین در آسیا تا غربی ترین نقاط اروپا زیست می 
کند. این حیوان به جهت لکه سفید زیر سینه اش 
به سمور سینه ســفید و به دلیل عالقه به زندگی 
در جنگل های راش، به »سمور راش« نیز معروف 
است. موش و پرندگان کوچک از طعمه های اصلی 
این گونه جانوری  هســتند. پیش ازاین ســمور 
سنگی درپناهگاه حیات »وحش موته« اصفهان 
نیز مشاهده شده بود.پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو با وسعت 113هزار هکتار در ۴5 

کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد.

 صدور حکم قضائی 
برای متخلف شکار در سمیرم

حکم قضائی برای یک متخلف شــکار و صید در 
شهرستان سمیرم صادر شد. رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان ســمیرم اظهار داشت: 
یک متخلف شــکار و صید همراه با یک ســالح 
شکاري غیر مجاز دولول،  سال گذشته در منطقه 
شکارممنوع »حنا« دستگیر و به مراجع قضائي 
معرفي شد. »پژمان خاکسار« افزود:  بر این اساس، 
دادگاه متهم را به پرداخت هفــت میلیون ریال 
جزای نقدی در صندوق دولت و ضبط ســالح و 
مهمات مکشوفه در حق دولت محکوم کرد. شکار 
و حتی اقدام به شــروع به شکار در زیستگاه های 
حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق 
ماده 10 و 15 قانون شکار و صید، متخلفان تحت 

تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

تدوین  پیش نویس فاز3 پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

معاون محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست، از تدوین پیش نویس سند فاز سوم 
پروژه بین المللي حفاظت از یوزپلنگ آسیایي خبر 
داد. فاز سوم این پروژه از اواخر سال جاري میالدي 

آغاز خواهد شد.
»حمید ظهرابی« با اعالم این خبر گفت: فرآیند 
تدوین پیش نویس ســند فاز ســوم، در کمیته 
فني پروژه انجام شد. نیازمندي هاي، فرصت ها، 
تهدیدها و خط مشــي پروژه نیز در کارگروهي 
متشکل از کارشناسان، داوطلبان و همکاران پروژه 
پیشنهاد شده بود. وی ادامه داد: این پیش نویس 
شامل اهداف، فعالیت ها، شاخص ها و خروجی های 
مورد انتظار از پــروژه در فاز ســوم و برای مدت 
پنج سال اســت که به برنامه عمران ملل متحد 
)UNDP( در تهــران ارائه خواهد شــد. به گفته 
ظهرابی، پس از تایید سند نهایی، فاز سوم پروژه 
با امضای تفاهم نامه ای بین UNDP و ســازمان 
حفاظت محیط زیست و با حمایت مالی سازمان 
حفاظت محیط زیست و نهادهای بین المللي آغاز 
خواهد شد. ظهرابی خاطرنشان کرد: در فاز سوم 
پروژه ســعی داریم دامنه پایش ها تنها متمرکز 
بر مناطق تحت حفاظت ســازمان نباشــد و در 
کریدورهاي مهاجرتي یوز نیز پایش متمرکزتري 

انجام شود. 

محیط زیست

مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی اســتان اصفهان 
با اشاره به اینکه کانون هموفیلی استان در سال ۸1 
تاســیس و مجوز فعالیت خود را از  نیروی انتظامی 
دریافت کرده است، اظهار کرد: این کانون فعالیت خود 
را در بیمارستان سید الشهدا )ع( آغاز کرد. بچه های 
این کانون با در دسترس بودن دفتر در بیمارستان می 
توانستند کمک هزینه های درمان و هزینه های ایاب 

و ذهاب به بیمارستان را دریافت کنند. 
»ملیحه افضلی« با بیان اینکه سال گذشته به دلیل 
تخریب درمانگاه بیمارستان سیدالشهدا )ع( مجبور 
به خروج از این درمانگاه شدیم، گفت: به همین دلیل 
رو به روی بیمارستان با مشــارکت خیرین استان، 
ساختمانی دو طبقه در اختیار کانون هموفیلی استان 
قرار داده شد که طبقه اول اختیار انجمن وابسته به 
بیماران سرطانی و طبقه دوم نیز به کانون هموفیلی 
استان اصفهان واگذار شده است. وی افزود: عالوه بر 
اصفهان بیمارانی از کاشان، چهار محال و بختیاری 
و اســتان های مجاور عضو این کانون هســتند که 

سرویس دهی به آنها انجام می شود. 

وی با اشــاره به وضعیت دارو و میــزان هزینه های 
پرداختی این بیماران برای تهیــه دارو، اظهار کرد: 
کانون درخصوص تهیه داروی مورد نیاز این بیماران 
همه تالش خود را به کار برده و تاکنون مشکل جدی 
در این زمینه نداشــته ایم. افضلی بــا بیان اینکه به 
دالیلی، »خاص بودن« از دفترچه برخی از بیماران 
هموفیلی حذف شده است، تصریح کرد: این موضوع 
برای این بیماران مشکالتی را ایجاد کرده است  و ما 

در صدد رفع آن هستیم.

مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی استان اصفهان:

دفترچه بیمه برخی بیماران هموفیلی از خاص بودن خارج شد
در چهارماهه نخست سال جاری 271 نفر برای دریافت 
مجوز ســقط درمانی به مراکز پزشــکی قانونی استان 
مراجعه و 215 نفر از آن ها مجوز سقط درمانی دریافت 
کرده اند. آمــار متقاضیان دریافت ســقط درمانی در 
چهارماهه اول سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 2/5 درصد کاهش داشته است؛ همچنین در تیرماه 
ســال جاری ۶2 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی 
مراجعه کرده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
کاهش داشــته است. سازمان پزشــکی قانونی کشور 
به عنوان متولی بررســی درخواست های صدور مجوز 
ســقط درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز 
ســقط درمانی می کند که جنین زیر چهارماه و واجد 
ناهنجاری های شــدید مادرزادی بوده یا مادر مبتال به 
بیماری های صعب العالج همراه با خطر جانی در صورت 

تداوم بارداری باشد.
آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی در اصفهان

آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی استان اصفهان در 
چهار ماهه اول سال جاری به 5۴ نفر)شامل 27 زن و 27 
مرد( رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل)۶7 نفر 

شامل 27 زن و ۴0 مرد( کاهش 1۹/۴ درصدی داشته 
است. همچنین در تیر ماه سال جاری 1۸ نفر)۸ زن و 10 
مرد( به دلیل سوختگی جان خود را از دست داده اند که 
نسبت به تیر ماه سال گذشته 2۴ نفر)۹ زن و 15 مرد( 
کاهش داشته است. در چهارماهه نخست سال جاری، 
آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با 
تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن، 
سه نفر)همگی مرد( بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل)1۶ نفر شامل 3 زن و 13 مرد(، کاهش داشته است.

در 4 ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

اعطای 21۵ مجوز سقط درمانی در اصفهان

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشــی، درمانی الزهرا )س( 
اصفهان اظهار کرد: »مهران شاه سالنی« جوان 2۴ ساله ساکن اصفهان بر اثر حادثه 

ترافیکی، دچار مرگ مغزی شده و در  بیمارستان کاشانی بستری شد.
»مریم خلیفه سلطانی« افزود: پس از صحبت با اعضای خانواده این بیمار مرگ 
مغزی در خصوص پیوند اعضا، با رضایت کامل آنان، وی از بیمارســتان کاشانی 
به مرکز آموزشــی درمانی الزهرا )س( اصفهان منتقل و پس از مراحل مربوط به 

تایید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشــت اعضا قرار گرفت. مسئول واحد 
فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان با بیان اینکه 
این مورد، بیست و چهارمین مورد اهدای عضو در سال جاری اصفهان بوده است، 
تصریح کرد: کلیه های مهران شاه سالنی در اصفهان به دو بیمار نیازمند به پیوند 
کلیه که از نارسایی کلیه در رنج بودند، اهدا شد و با اهدای کبد وی در بیمارستان 

نمازی شیراز به یک بیمار نیازمند کبد، حیاتی دوباره بخشیده شد.

خبر
  

پزشکی قانونیبیماران خاص

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی درباره 
علل استعفای دسته جمعی تعدادی از مدیران مدارس در خمینی  شهر 

توضیحاتی داد.
»ســید محمدجواد ابطحی« درباره استعفای دسته جمعی چند مدیر 
مدرســه در شهرستان خمینی شــهر، اظهار داشــت: این مدیران به 
چند دلیل اســتعفا داده اند که به این شرح اســت؛ بحث این است که 
گفته اند مدیران و معاونان مدارس باید ۶ ســاعت سر کالس بروند، با 
گرفتاری هایی که یک مدیر دارد پیگیری کار مدرســه وقتی برای او 
نمی گذارد که ســر کالس نیز برود. خیلی از این مدیران 23-2۴سال 
اســت که ســر کالس نرفته اند و تدریس این افراد سبب پایین آمدن 

کیفیت کار می شود.
وی افزود: دومین علت هم سختی های کار است، سومین مورد افزایش 
حقوقی است که از طریق پلکانی باید اجرا می شد اما اجرا نشده  است، 
چهارم دلیل نیز اینکه حق مدیریت دبســتان که 2۴ ساعت در هفته 
است، با حق مدیریت هنرستان که ۴0 ســاعت در هفته کار می کند 

برابر است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
استعفای این مدیران هنوز پذیرفته نشده  اســت، گفت: رییس اداره 
آموزش و پرورش خمینی شــهر به من گفت برای اینکه استعفای این 
افراد محقق شود باید تک تک استعفا دهند! استعفای دسته جمعی را 
نمی توانیم بپذیریم واگر خواهان استعفا هستند، باید به طور انفرادی 
استعفا دهند. وی در رابطه با اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: 
وزرات آموزش و پرورش یکسری مشکالتی دارد که معتقدم هرکسی 
وزیر شــود، نمی تواند این مشــکالت را حل کند. تصور ما این بود که 
بطحایی به خاطر ارتباطی که با آقای نوبخت دارد بتواند این مشکالت 
مالی را با رایزنی و البیگری حل کند؛ باالخره فعالیت کردند اما آن طور 

که باید و شاید، این اتفاق صورت نگرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
وزارتخانه آموزش و پرورش از یک ضعف ساختاری رنج می برد؛ اعم از 
ساماندهی نیروها و بودجه های سنواتی که سازمان برنامه و بودجه آن 
را در ردیف سیزدهم وزارتخانه ها می چیند، یعنی وزارتخانه های دیگر 
در الیحه بودجه بر این وزارتخانه اولویت دارند. بحث دیگر اجرای سند 
تحول آموزش و پرورش، بحث عوض شــدن کتب درسی و شیوه های 

آزمون های توصیفی است.

وی تاکید کرد: قانون حذف کنکور را در سال۹7 مطرح ساختیم، ولی 
به جهت نبودن زیرساخت های الزم در آموزش و پرورش، هنوز اجرایی 
نشده است؛ همچنین اجرای خزنده ســند 2030 در بعضی مدارس 
آموزش و پرورش و بعضی انتصاب هــا در وزارتخانه آموزش و پرورش 
از جمله مشکالت دیگر اســت، اینها مواردی اســت که به دنبال آن، 
 بعضی از همکاران نماینده ما خواستار توضیح از وزیر آموزش و پرورش

 شدند.

گفته اند تک تک استعفا بدهید!

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: میانگین 
دمای هوای استان اصفهان از امروز روند کاهشی به خود گرفته و 

بین یک تا دو درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
»ساناز جعفری« اشاره به بررسی نقشــه های هواشناسی استان 
اصفهان طی روزهای آینده اظهار کــرد: در این بازه زمانی جوی 

نسبتا پایدار روی استان حاکم است.
وی افزود: برای سه روز آینده در اکثر نقاط استان، آسمان صاف و 

آفتابی است و گاهی وزش باد در بعدازظهرها پیش بینی می شود.
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان در خصوص 
وضعیت دمایی استان اصفهان طی 2۴ ساعت آینده اضافه کرد:  
میانگین دمای هوای استان، از فردا روند کاهشی به خود می گیرد 
 و شــاهد کاهش یک تا دو درجه ای دما در اکثــر نقاط خواهیم 

بود.
وی با بیان اینکه دمای هوای اصفهان در گرم ترین ســاعات 2۴ 

ســاعت آینده به 3۸ درجه سنتی گراد می رســد، افزود: دمای 
هوای این شهر در خنک ترین ساعات بامداد فردا نیز به 20 درجه 

سانتی گراد خواهد رسید.
به گفته جعفری، طی 2۴ ساعت آینده بویین میان دشت با دمای 
10 درجه سانتی گراد باالی صفر سردترین و کاشان با دمای ۴۴ 
درجه سانتی گراد باالی صفر نیز گرم ترین منطقه استان اصفهان 

پیش بینی می شود.

اصفهان خنک تر می شود

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس از دالیل استعفای دسته جمعی مدیران مدارس در  این شهرستان می گوید:

اهدای اعضای بدن 
جوان اصفهانی به 3 بیمار 

نیازمند

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
در مراســم افتتاحیه مرکز خدمات جامع ســالمت 
خوراســگان اظهار کرد: منطقه خوراســگان عالوه 
بر اینکــه جمعیت قابل توجهــی دارد، محل رجوع 
بیش از 200 هزار نفر از ساکنان شرق اصفهان است. 
»کمال حیدری« افزود: مرکز خدمات جامع سالمت 
خوراســگان که با کمک خیرین بنا شده و به همین 
دلیل به نام مرحومه »حبیبه بنکدار« ساخته شده، 
پانصد و چهلمین مرکزی است که طی ۹ سال اخیر 

در اصفهان بازسازی یا افتتاح می شود. معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
با بیان اینکه طی ســال های گذشته مراکز سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بالغ بر 500 هزار متر 
مربع توسعه و مرمت داشته است، تصریح کرد: این 
نتیجه کنار هم قرار گرفتن مردم و دولت است؛  تا پیش 
از این خجالت می کشیدیم در مراکز سالمت حضور 
پیدا کنیم، به معنی واقعی کالم قدیمی و نامطلوب 
بود.»یوسفی« اقدامات انجام شده را انقالبی در حوزه 

سالمت دانســت و تاکید کرد: با اقدامات انجام شده 
تا 30 سال زیرساخت های حوزه سالمت را ضمانت 
کرده ایم.وی اضافه کرد: خیرانــی همچون مرحوم 
ســالمتیان با اینکه از دنیا می روند، امــا هرجا قدم 
می گذاریم نام و یادشان مقابل چشم است؛ خیرینی 
که حداقل 30 درصد از هزینه های مرکز را تقبل کنند، 
در صورت تمایل می توان نام آن ها بر مراکز گذاشت.در 
ادامه »حمید ترک زاده« رییس مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان عنوان کرد: زمان شــروع پروژه ساخت 

این مرکز اردیبهشــت ۹۶ بود و در کمتر از 1۴ ماه 
ساخته شد اما قبل از این 22 ماه پیگیر گرفتن مجوز 
از شهرداری بودیم. وی اذعان داشت: پس از شروع به 
کار پیمانکار مدام بازدید داشــتیم که زودتر ساخته 
شود.ترک زاده در خصوص مرکز خوراسگان توضیح 
داد: این مرکز 3 پایگاه امدادی را پوشــش می دهد، 
همچنین زنجیره سرد و آزمایشگاه را از مرکز نواب که 
در محلی پرتردد بود در مساحت 300 متر به اینجا 

منتقل کردیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت خوراسگان

اخبار
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چهره

محمدجواد آذری جهرمی در ســال1360 در جهرم شیراز، به دنیا آمد. فارغ التحصیل 
فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از پردیس شهید عباسپور است، اطالعات ضد و نقیض 
زیادی در مورد وی از شنود مکالمات مردم تا بازجویی در دسترس قرار دارد. در پرتال 
دولتی در مورد زندگی خانوادگی اش نوشته اند : »در خانواده مذهبی وفادار به آرمان  های 
اسالم، ایران و انقالب با تقدیم یک شهید و یک جانباز پرورش یافته است.« محمدجواد 
آذری جهرمی سال هاست ازدواج کرده و متاهل است، بنا بر عکس های منتشر شده به 
نظر می آید او صاحب دو فرزند پسر می باشد. محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس 
در بخشی از سخنانش در مورد برخی شایعات پیرامون پدر همسر این وزیر گفت: »اینکه 
گفته می شود آقای آذری جهرمی داماد فرد خاصی است اینگونه نیست. وی داماد یک 
کارمند بازنشسته شرکت نفت است.«  او در برنامه دورهمی  مهران مدیری در مورد روابط 
عاطفی خود و عاشق شدن گفت:»مگر می شود که عاشق نشد ،اولین بار من عشق را در 
14 سالگی تجربه کردم و چون نمی دانم همسرم راضی است که ماجرا را تعریف کنم یا 

نه برای همین به این موضوع بسنده می 
کنم که من عاشق شدم و ازدواج کردم «.

جهرمی را می توان یکی از فعال ترین افراد در شبکه های مجازی دانست، او عالوه 
بر این تالش کرد تا ارتباطی نزدیک با فعاالن در این عرصه داشته باشد. جهرمی  
اندکی پس از تکیه زدن بر مسند وزارت تالش کرد با توجه به عالقه برخی کاربران 
ایرانی،به بازی های آنالین پیگیر  انتقال سرور دو بازی به کشور برای راحتی بیشتر 
گیمرهای ایرانی باشد. محمدجواد آذری جهرمی در اکانت اینستاگرام خود پستی 
منتشر کرد و از گیمرها خواست تا اسم بازی هایی که کاربران ایرانی در اتصال به آنها 
مشکل دارند، مطرح کنند تا مشکل اتصال گیمرهای ایرانی به بازی های آنالین حل 
شود. کمی بعد اکثر کاربران در اکانت اینستاگرام وی از کیفیت اینترنت شکایت 
کردند و خواستار رفع مشکل دو بازی Dota 2 و Counter Strike شدند.چند 
ساعت بعد وزیر ارتباطات در پاسخ به این مطالبه، پست دیگری منتشر و اعالم کرد 
که مشکل با بازی های استودیوی Valve حل شده و گیمرها در انجام بازی های 
Dota 2، Counter Strike  یا League Of Legends  مشکلی نخواهند 
داشــت.این موضوع اما کمی بعد با واکنش رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
مواجه شد، به نحوی که او دو بازی را که وزیر ارتباطات پیگیر رفع مشکل آنها شده 
بود، به علت محتوای نامناسب در رده بازی های ممنوعه اعالم کرد که نتوانستند 
از این نهاد مجوز دریافت کنند. وی همچنین در کنار اعالم تالش های خود برای 
رفع مشکالت برخی از گیمرهای ایرانی به یکی از معضالت رو به  گسترش در حوزه 
ارتباطات کشور نیز واکنش نشــان داده و اعالم کرد دستوراتی برای رفع معضل 
پیامک های تبلیغاتی صادر کرده اســت. جهرمی همچنین یکی از افراد فعال در 
کاهش تعرفه اینترنت بود. آقای وزیر نقش اصلی در ارائه طرح رفع فیلتر یوتوب 
و بالگ اسپات در دانشگاه ها را بازی کرده است؛ هر چند مشخص نیست که این 

طرح چه زمانی اجرایی می شود. 

از سال 1384 وقتی تنها 24 سال داشــت به عنوان کارشناس فنی وزارت اطالعات 
در دوران تصدی غالمحسین محسنی اژه ای بر مسند وزیر اطالعات، کارش را شروع 
کرد و تا سال 88 در این حوزه فعال بود. از سال 88 به عنوان مدیرکل امنیت سیستم 
های ارتباطی ســازمان تنظیم مقرات و ارتباطات وارد دوران مدیریتی شد و تا سال 
93 در این وزارت فعالت می کرد. در سال 93 ماموریت جدیدی به وی داده شد، او هم 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرســاخت و هم عضو غیرموظف هیئت مدیره 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل شد و تا دو ســال در این هیئت مشغول به کار بود و از 
سال 1395 ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت را به دست 
گرفت. در سال 1395 و پس از تودیع خسروی،  آذری جهرمی به عنوان معاون محمود 
واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس هیئت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت معرفی شد و همچنان در این سمت مشغول به کار است. عضو کمیسیون 
عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید 
محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویی،  عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور، مجری طرح اجرای وظایف 
صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فنــاوری ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق،  مسئول کمیسیون مشترک 
ICT ایران و روسیه، نماینده جمهوری اسالمی ایران در اجالس APT،  رییس کمیته 

ارتباطــات اربعین در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات،  
دبیر برگزاری جشنواره ملی 
کیفیت فــاوا و دبیر همایش 
بین المللــی کانکت 2016، 
از جملــه مســئولیت هایی 
هســتند که در سوابق کاری 
محمدجــواد آذری جهرمی 

دیده می شوند.

افکار عمومی امیدوار بود تا با توجه به حضور وزیر جوان در رأس وزارت ارتباطات، تلگرام 
و سایر شبکه های مجازی از تیغ فیلتر در امان بماند؛ اما هر چند که رییس جمهور وعده 
داده بود که تلگرام فیلتر نمی شود و به رغم مخالفت جهرمی، تلگرام از دسترس عموم 
خارج شد. جهرمی از سوی جریان های اصولگرا همواره متهم به حمایت از شبکه های 
مجازی و به خصوص تلگرام بوده است. در جریان جلسه رای اعتماد مجلس به آذری، 
یکی از تند ترین نقدها علیه وی را پورمختار، نماینده کبودرآهنگ ایراد کرد. پورمختار 
با بیان اینکه تلگرام با حمایت همین آقای آذری جهرمی در حال فعالیت است، افزود: 
حمله، توهین، اهانت به ارکان نظام و ایجاد بی اعتمادی نسبت به همه مسئوالن و فساد 
و فحشا که طبق آمار ارائه شده باالی 95 درصد مسائل اخالقی است، همه در تلگرام 
مشهود است. وی با تاکید بر اینکه شخصی که تنها 7 سال سابقه فعالیت داشته باشد 
یک فرد بله قربان گو است، تصریح کرد: وی هر چه که به آن دیکته کنند را اجرا خواهد 
کرد و تجربه ای در این رابطه ندارد و نمی تواند تعاملی داشته باشد. جهرمی بارها بر سر 
فیلترینگ شبکه های مجازی از جمله تلگرام با افرادی از مدیران کشوری و حتی نظامی 
و سایر ارگان ها کشمکش هایی داشت. روزها پس از فیلترینگ تلگرام افراد و چهره های 
مختلف بارها وزارت ارتباطات و وزیر آن را متهم کردند که چرا نسبت به دسترسی به 
تلگرام حساس نیست و اصطالحا قفل فیلتر تلگرام را محکم تر نمی کند. عالوه بر سید 

ســروش که همواره از وزارت ارتباطات میثم سید صالحی، مدیر 
پیام رســانش را دارد، یکی از آخرین درخواســت حمایت از 
جهرمی را بــه حمایــت از تلگرام چهره هایی کــه آذری 
جاللی، رییس سازمان پدافند غیر متهم کرده است سردار 

واکنش جهرمی بــه این اتهامات، او عامــل اســت. در آخرین 
ساختمان های مرکزی مخابرات را درهای یکی از بزرگ ترین 

و آنها را به بازدید از مکان روی خبرنگاران گشود 
دعوت مورد اشــاره سردار  جاللــی 
البتــه در آن کــرد؛ مکانی که 
ی هیــچ خبــری از  ها ر و ســر
طالیی نبود.هاتگرام و تلگرام 

مـورد محبـوب آقای وزیـر!
پرونده ای برای جوان ترین عضو کابینه که این روزها زیاد از او می شنویم

حمایت رهبری
محمد جواد آذری، قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس با تاکید بر اینکه اصول و دکترین من تنها رهبری و مقام باالدستی است، گفت: هیچگاه خالف نظر رهبری عمل نخواهم کرد.همچنین 
رهبری هم در جریان دیدار اعضای دولت با ایشان با ابراز خرسندی از انتخاب یک وزیر جوان خطاب به وی گفتند :خداوند ان شاء ا... کمک تان کند. ان شاء ا... آمدن  شما در دولت، تجربه 

موفقی باشد واقعا تشنه همین تالش جوانانه جوان  ها هستیم.

گفته می شود »آذری جهرمی« آغازگر یک راه نوین در عرصه مدیریت کالن کشور است. جوانگرایی با او در دولت مصداق یافت؛ در میان جمعی از ســالخوردگان دولتی، وی به عنوان چهره ای جوان از همان ابتدای فعالیت در 
سمت وزارت توجهات را به خود جلب کرد. قرار بود محمد جواد آذری جهرمی راه را برای نسلی از جوانان دهه شصتی هموار کند که همواره انگشت اتهام شان به سوی مدیران سالخورده دولتی و میزگرایی آنهاست. پس از گذشت 
یک سال از تاریخ اخذ رای آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مجلس شورای اسالمی، می توان وی را یکی از کارآمد ترین وزرای دولت روحانی دانست؛ دولتی که در این یک سال با انواعی از بحران های 
اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم کرده و حاال در ایستگاهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. در این مدت جهرمی نشان داد که جسارت جوانی و درایت مدیریتی را می توان یک جا داشت و سایه همین دو عامل توانست به بخشی از بزرگ ترین التهابات بازار سر و 
 سامان دهد. وی به عنوان وزیر پیشرو مبارزه با فساد تالش کرد تا جلوی رانت و دالل بازی را در بازار موبایل بگیرد و در آشــفته بازاری که هر کس از چشمه گل آلود بازار ارز ، ماهی دلخواه خود را می گیرد، توانست یکی از پر سودترین بازارهای ایران را از شائبه قاچاق  

 پاک کند.

مرضیه محب رسول

   آذری جهرمی کیست؟

   ماموریت جدید مدیر جوان

    آذری جهرمی از تابو شکنی تا شفافیت
   جهرمی؛ متهم ردیف اول حمایت از تلگرام

از شنود مکالمات تا بازجویی ! 

یکی از اصلی ترین شایعات در مورد آذری جهرمی، به نوع کار و فعالیت او در زمینه 
امنیتی در وزارت اطالعات مربوط می شود. اولین واکنش ها را نماینده جبهه پایداری 
در مجلس در زمان انتخاب وی توسط مجلس، نشــان داد. الیاس نادران در توئیتی 
نوشــت:»آقای روحانی ! با نصب معاون فنی وزارت اطالعات کــه وظیفه ذاتی  اش 
شنود بود، می  خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟« هرچند نادران اندکی بعد این 
توئیت را حذف کرد؛ اما حرف و حدیث ها به سابقه کاری وزیر همچنان ادامه داشت. 
برخی از سایت های خبری همچنین از وی به عنوان بازجوی فنی از برخی زندانیان 
سیاسی نام بردند. در مقابل این شایعات اما محمدجواد آذری جهرمی روز پنجشنبه 
26 مرداد 96 در توئیتر خود نوشت : هیچگاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره فنی آن 
یا تفتیش منازل نبوده است. وی در مصاحبه ای با روزنامه ایران در مورد نوع فعالیت 
خود در سال 88 این گونه می گوید:» عنوان شــفاف بنده هم در سال 88 مدیرکل 
امنیت سیستم های ارتباطی در ســازمان تنظیم مقررات بود. تمام خبرهایی که در 
این چند هفته در خصوص فعالیت های بنده با به کار بردن عبارات خاص منتشر شده 
هدف کامال رسانه ای و در راســتای تخریب دارد. چارچوب و ضوابط شنود در کشور 
براساس قانون مشخص شده اســت. باید نگاه کنید ببینید در چارچوب این قانون 
جایگاه و سلسله مراتب شنود چیست و کجاست؟ آیا در شنود، خود وزارت اطالعات 
نقشی دارد؟ البته وزارت اطالعات و دیگر نهادهای امنیتی، پلیس و بخش هایی که 
برای امنیت مردم تالش می کنند قطعا نیاز به کنترل براساس قانون دارند تا سرنخ های 
الزم را کشف کنند؛ اما در خصوص موضوعی، خود این نهاد ها هم رأسا اقدام نمی کنند. 
هر فعالیتی در این زمینه طبق آیین نامه در قوه قضائیه و اداره کل دادگســتری کل 
استان ها و براساس قانون انجام می شود؛ بنابراین انتساب این حرف ها به صورت کلی 
به من کامال غلط است.« وی در مورد سوالی در زمینه صحت کار در وزارت اطالعات 
گفت: »بله، من در وزارت اطالعات کار کرده ام؛ اما متاسفانه رویکردی ایجاد شده که 
هر فردی در این وزارتخانه کار می کند، بد است. اگر این وزارتخانه بد است پس برای 
چه به وجود آمده است؟ وزارت اطالعات یکی از نهادهای مهم برای برقراری امنیت 
در جامعه است. وزارت اطالعات بر اساس ماموریت  هایش برای حفظ امنیت مردم گام 
بر می دارد. کارکنان این وزارتخانه برای حفظ امنیت مردم جان خودشان را آن هم در 
گمنامی از دست می دهند؛ البته ممکن است در هر دستگاهی عده ای اشتباه کنند 
این شرایط دلیل نمی شود که کل یک مجموعه  را زیر سوال ببریم. به جای تخریب 
یک عده خاص و یک مجموعه باید اقدامات اشتباه در آن مجموعه را زیر سوال برد. آن 
چیزی که بد است و من هم قبول دارم این است که کسی با دیدگاه امنیتی محدودساز 
در یک مجموعه توسعه ای مشغول به کار شود؛ اما در سه سالی که من در مجموعه 
زیرساخت فعالیت کرده ام آیا رویکردی امنیتی و محدود کننده برای حوزه داشته ام؟«
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 توضیحات »ساری«
 در مورد شرایط آزار در چلسی

»ادن آزار« به عنــوان گزینه جدی جایگزینی 
رونالــدو در رئال مادرید مطرح شــده بود؛ اما 
باشگاه چلسی با باال بردن 
رقم قرارداد وی مانع 
جدایــی ســتاره 
تیمــش و انتقال 
ایــن بازیکــن به 
رئال مادرید شد تا 
بدین ترتیب »آزار« 
در جمع آبی پوشــان 
لندنی بماند و شــاگرد ســاری شود.سرمربی 
جدید چلسی با اشاره به شرایط ستاره تیمش 
اظهار داشت:» پس از بار اولی که با آزار صحبت 
کردم مطمئن بودم او در چلســی خواهد ماند 
که اگر این اتفاق نمی افتاد ممکن بود به مشکل 
بخوریم. ما در حال حاضر درباره بهترین بازیکن 
اروپا بحث می کنیم با این وجــود او می تواند 
بازهم توانایی های خود را باال ببرد. او اگر کمی 
تغییرات کوچک در خــود ایجاد کند، بهترین 

بازیکن دنیا خواهد شد«.

مورینیو:
  لیورپول با خریدهایش
 به دنبال قهرمانی است

ژوزه مورینیو، سرمربی منچســتریونایتد در 
کنفرانس خبری پیــش از بازی تیمش مقابل 
برایتون در هفته دوم لیگ برتر انگلیس درباره 
ســطح انتظاراتــش از 
شیاطین سرخ سخن 
گفــت.او گفــت: 
فصــل گذشــته 
خودمــان را در 
موقعیت دشواری 
قرار دادیم چون حاال 
فقــط می توانیم بــا قهرمانی 
عملکرد بهتری داشته باشیم. گاهی که روزنامه 
می خوانم یا تلویزیون می بینم، انگار ششــم یا 
هفتم شده ایم و همه دیگر تیم های بزرگ کشور 
از ما بهتر کار کرده انــد! لیورپول با خریدهای 
معرکه اش به دنبال قهرمانی اســت. چلسی و 
منچسترســیتی ترکیب فوق العاده ای دارند. 
تاتنهام هم با حفظ بهترین بازیکنانش، سرمایه 
گذاری بسیار خوبی انجام داد. آقای خاص در 
پایان افزود: بزرگ ترین سرمایه گذاری تاتنهام 
همان حفظ تمام بازیکنان مهم بود. آرسنال هم 

بهتر از قبل کار خواهد کرد. 

آلگری: 
حیف شد »رونالدو« گل نزد

مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، معتقد است 
که دیدار این تیم مقابل »کیه وو« نشــان داد 
که تیمــش نمی تواند در هیــچ دیداری خود 
را از پیش برنــده بداند. 
یوونتوس در حالی 
مقابــل کیــه وو 
به پیــروزی ۳-۲ 
رسید که تا دقیقه 
۷۵، دو بــر یک از 
حریف عقــب بود؛ اما 
شاگردان آلگری با زدن دو گل 
در دقایق پایانی توانســتند به ســه امتیاز این 
دیدار برسند.آلگری درباره عملکرد رونالدو در 
این بازی گفت: » رونالدو از نظر بدنی در شرایط 
مناســبی قرار دارد. او فقط ۷ روز با ما تمرین 
کرد و واقعا عملکرد خوبی داشت. واقعا حیف 
شد که او نتوانست گل بزند. این به ویژگی های 
بازیکنان نزدیک به او بستگی دارد. او چندین 

ضربه به سمت دروازه داشت«. 

 چرا رئال خرید نمی کند؟
باشگاه رئال مادرید و کادر فنی این تیم می دانند 
که تیم نیاز به تقویت دارد و با نگاهی به حساب 
بانکــی باشــگاه، می بینیم کــه ۳00 میلیون 
یورو بودجه بــرای انجام 
خرید هــای دلخواه 
موجــود اســت. 
ســوالی که پیش 
بدیهی  می آیــد 
است. چرا این تیم 
کســی را نمی خرد؟ 
درک پاسخ آسان نیست؛ اما 
توضیحی دارد. به گزارش مارکا، لوس بالنکوس 
این مبلغ را تنها برای خرید نیمار می پردازد و 
این ۳00 میلیون یورو تنها برای خرید ســتاره 
برزیلی پس انداز شده  و با توجه به نتیجه رای 
یوفا تا چنــد روز دیگر، این انتقــال می تواند 
نزدیک تــر باشــد. رئال مادریــد گزینه های 
دیگری مثل لواندوفســکی، ورنر و آگوستو را 
 هم بررســی می کند؛ اما آنهــا متقاعد کننده

 نیستند.

»شجاعی« جواب حمایت هواداران تراکتور را داد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اخیرا خبری منتشر شده مبنی بر اینکه ایمن حسین قرار است به جای 
علی علیپور به پرسپولیس بیاید تا جای او را که در نیم فصل قصد لژیونر 
شدن دارد را بگیرد. این خبر در شرایطی منتشر شده که پیش از این 
برانکو با جدایی علیپور مخالفت کرده بود و خبرآنالین هم  نوشته بود 
که برانکو تنها در شرایطی با جدایی آقای گل فصل گذشته موافقت 

می کند که باشگاه یک مهاجم خارجی و گلزن را جذب کند. 

»ایمن حسین« جانشین علیپور می شود

مرتضی آقاخان با حضور در دفتر باشــگاه استقالل تهران با علی 70
خطیر، معاون ورزشی باشگاه دیدار کرد و وضعیتش برای همراهی 
آبی پوشان در لیگ هجدهم مشخص شد.خطیر در این باره گفت: 
آقاخان قرارداد سه ساله با باشگاه داشــت که یک سال دیگر هم 
تمدید کرد؛ در حال حاضر با ما قرارداد چهار ساله دارد و قرار است 

در نیم فصل دوم به لیست تیم اضافه شود.

»آقاخان«  قراردادش را ۴ ساله تمدید کرد
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جانشین مهاجری کیست؟
توافــق رضا مهاجــری با باشــگاه ســپیدرود 
و حضــور او در ایــن تیم یــک ســوال مهم را 
بــه وجــود مــی آورد. اینکــه چه کســی قرار 
 اســت جانشــین او در تراکتورســازی شود؟
 مهاجری که فصل گذشته سرمربی پدیده بود، 
هشتم خرداد طی حکمی از سوی زنوزی، مالک 

تراکتورســازی بــه 
عنوان مدیــر تیم 

های فوتبال این 
باشــگاه انتخاب 

شــد و به گفتــه خودش، 
نظــارت بر امــور فنی تیم 
های فوتبال تراکتورسازی 
وظیفه اصلی او در باشــگاه 
محبوب تبریزی بود. حاال که 
مهاجری سرمربی سپیدرود 
شده قطعا وقتی برای نظارت 

به تیم هــای تراکتورســازی 
نخواهد داشت و باید دید زنوزی 

چه کسی را جانشین او خواهد کرد.

مهاجرانی در هیئت مدیره 
باشگاه هلندی

فوتبــال ایران بعد از ترانســفر فوتبالیســت به 
اروپا حاال عضــو هیئت مدیره به اروپا ترانســفر 
خواهد کرد. داســتان مربوط به یک خبر کوتاه 
اما جالب اســت که در کانال تلگرامی عشــق و 
فوتبال منتشر شد. اینکه مسئوالن باشگاه لیگ 
برتری fortuna sittard هلند خواهان جذب 
حشمت مهاجرانی برای حضور در هیئت مدیره 
این باشگاه هستند. این خبر در شرایطی منتشر 
شده که حسن روشــن، پیشکسوت استقالل در 
یکی از مصاحبه های اخیرش مدعی شده بود که 
احتمال اضافه شدن مهاجرانی به کادر مدیریتی 
باشگاه استقالل وجود دارد؛ اما انگار حشمت خان 
قرار است اولین پست مدیریتی اش را در خارج از 

ایران تجربه کند.

در حاشیه

  عکس روز

طرحی جالب به بهانه طلسم شکنی »هری کین«
تاتنهام در دیدار مقابل فوالم به پیروزی ۳ بر یک رســید.گل ســوم این تیم را هری کین، 
کاپیتان تیم ملی انگلیس به ثمر رساند.کین که نتوانسته بود در ماه آگوست در جزیره گلزنی 

کند سرانجام طلسم شکنی کرد و در این ماه پایش به گل باز شد.

»شجاعی« جواب حمایت هواداران تراکتور را داد
کاپیتان تیم ملی ایران پاسخ حمایت های هواداران تراکتورسازی را با بازی خوب خود مقابل سایپا داد. 
مسعود شجاعی با وجود دریبل ها و خلق موقعیت های خطرناکی که در هفته سوم و نخستین بازی فصل 
برای تراکتورسازی مقابل استقالل تهران داشت؛ اما از دســت دادن توپ او که تبدیل به گل سوم آبی ها 
شد، نمایش او را تحت تاثیر قرار داد ولی این هافبک با تجربه در جریان بازی تیمش مقابل سایپا بازی بدون 
نقصی ارائه داد.شجاعی که با کمتر از یک هفته تمرین کردن با بازیکنان تراکتورسازی برابر استقالل به 
میدان رفت، به دلیل عدم هماهنگی با بازیکنان نتوانست عملکرد همیشگی خود را داشته باشد ولی او در 
جریان بازی برابر سایپایی که ۱۲ سال قبل، از آن لژیونر شده بود خوش درخشید و به ویژه در نیمه دوم با 

خلق سه موقعیت خطرناک، ۶0 هزار تماشاگر استادیوم یادگار امام تبریز را نیم خیز کرد.

ایرانی های المپیاکوس رفتنی می شوند؟
سایت اسپورت اف ام یونان،  روز یکشنبه  در صدر اخبار صفحه مربوط به تیم فوتبال المپیاکوس یونان در مطلبی با 
عنوان »ترک قرضی احسان حاج صفی« نوشت:» انتظار می رود که این ملی پوش ایرانی به صورت قرضی راهی تیم 
دیگری شود و اطمینان پیدا کرده باید با همبازیانش در المپیاکوس خداحافظی کند«.در ادامه خبر رسانه یونانی 
آمده است:» از روز شنبه  بحث هایی درباره انتقال احسان حاج صفی مطرح شد و باشگاه المپیاکوس پیشنهادهایی 
نیز برای این ملی پوش ایرانی دریافت کرده است؛ اما نام آنها فاش نشد«. انتظار می رود احسان حاج صفی به تیم 
سابقش در سوپر لیگ یونان یعنی پانیونیوس بازگردد .همچنین سایت »gavros« یونان خبر داد که بعد از انتقال 
احسان به المپیاکوس خارجی های این تیم به عدد ۷ رسیده است و این عدد باید 4 باشد. در نتیجه دو بازیکن 

ایرانی المپیاکوس یعنی کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی گزینه اول ترک تیم هستند.

رسانه مطرح اروپایی به پیشنهاد فدراسیون فوتبال مکزیک به سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران واکنش نشان داد. پس از پایان رقابت های جام جهانی ۲0۱۸ روسیه، کارلوس کی روش پیشنهاد 
تمدید قرارداد ۶ ماهه فدراســیون فوتبال ایران را نپذیرفت و به پرتغال رفت و تاکنون به درخواست 
مهدی تاج و دوستانش در خیابان سئول ) محل ساختمان فدراســیون فوتبال ( پاسخ مثبت نداده و 
از طرق مختلف اعالم کرده که باید ابتدا برای حل شدن مشکالت به او گواهی کتبی بدهند تا سپس 
قرارداد را تمدید کند. مشــکالتی مانند پرداخت مطالبات، نحوه پرداخت با وجود تحریم های بانکی، 
اردوها، بازی های تدارکاتی و ...بر همین اســاس،  روز شنبه  خبری منتشر شد که فدراسیون فوتبال 
مکزیک پس از جدایی خوان کارلوس اوسوریو به دنبال کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی سابق ایران 

است و می خواهد او را به خدمت بگیرد.
 همچنیــن گیلرمو کانتو، مدیر تیــم ملی مکزیک به تازگی بــا کی روش که قــراردادش با ایران به 
پایان رســیده، دیدار داشــته اســت تا هدایت مکزیک را به این مربی پرتغالی با تجربه بسپارد.حاال 
رســانه مطرح فاکس اســپورت در واکنش به این خبر نوشته اســت: کارلوس کی روش به فهرست 
نامزدهای هدایت تیم ملی مکزیک اضافه شــده اســت و حتی گیلرمو کانتو با کی روش دیدار داشته 
تا او هدایت تیم ملی این کشــور را برعهده بگیرد.این رســانه ادامه داد: »کی روش سابقه مربیگری 
در تیم های پرتغال، رئال مادرید، منچســتر یونایتد و ... دارد و گزینه مناســبی بــرای مکزیکی ها 
 محســوب خواهد شــد«. البته محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته است که 
کی روش در جام ملت های آسیا ۲0۱۹ تیم ملی ایران را هدایت می کند و این درحالیست که این مربی 

هنوز قرارداد را تمدید نکرده است.

واکنش فاکس اسپورت به پیشنهاد مکزیک به کی روش
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پیشخوان

استارت بازی های آسیایی 
2018- جاکارتــا بــا حضور 
افتتاحیه  زنان،  چشــمگیر 

باشکوه

 فتحی، حشمت مهاجرنی 
راواسســطه کرد، تیام را از 

عجمان پس بگیر!

 شفر: حســینی باید یاد 
بگیرد شــماره یک فقط تیم 

استقالل است نه بازیکن

 آغاز هجدهمیــن دوره 
بازی های آسیایی با آرزو های 

بزرگ

»سلحشوری« چراغ مدال آوری نصف جهان را روشن کرد 
 ثبت اولین مدال بانوان ایرانی در بازی های آسیایی به نام ورزشکار اصفهانی؛

سمیه مصور

 بانوی پومســه کار اصفهانی با قــرار گیری روی 
سکوی دوم مســابقات انفرادی پومسه بازی های 
آسیایی  ۲0۱۸ جاکارتا ضمن کسب اولین مدال 
بانــوان ایرانی، چــراغ مدال آوری ورزشــکاران 
اصفهانــی در ایــن رقابت هــا را روشــن کرد. 
هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲0۱۸ جاکارتا 
در شرایطی روز شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه 
کار خود را رسما آغاز کرد که  کسب یک مدال نقره 
حاصل کار ورزشــکاران اصفهانی در دومین روز 
این رقابت ها بود. در روز نخست مسابقات شنای 
بازی های آسیایی جاکارتا، علیرضا یاوری در ماده 
۲00 متر آزاد با حریفان قدرتمند آسیایی خود به 
رقابت پرداخت که این شناگر جوان ایرانی ۲00 
متر آزاد را با زمان ۱:۵4:۲۸ پایان داد و در مجموع 

در رتبه ۲۲ جای گرفت. 
ورزشــکار اصفهانی که با ۱۸ ســال ســن اولین 
تجربه خــود در بازی هــای آســیایی جاکارتا را 
تجربه می کــرد، دربــاره عملکرد خــود دراین 
رقابت هــا  گفت:» بــا توجه بــه اینکــه اولین 

حضورم در بازی های آســیایی بود فکر می کنم 
در مجموع عملکردم در کرال ســینه خوب بود؛ 
البته حریفان قدرتمندی داشــتم که همگی در 
این ماده عملکردشــان مشــخص اســت. هدفم 
در این ماده ارتقــای رکوردم بود کــه البته یک 
ثانیه ارتقــا یافت و امیدوارم در مســابقات آینده 
 رکــوردم را در آســیا و حتــی در جهــان ارتقا 

دهم«.
محمد رضایی یکی دیگر از ورزشکاران اصفهانی 
بود که در این روز به رقابت پرداخت و با شکست 
برابر رقبــا از گردونه بازی های آســیایی ۲0۱۸ 

اندونزی کنار رفت.
 در آغاز رقابت  های شمشیربازی بازی های آسیایی  
۲0۱۸ اندونزی در بخش انفرادی اسلحه اپه مردان، 
محمد رضایی روی پیســت رفت که توانســت با 
کســب پیروزی های الزم راهی جدول سی و دو 
نفره شود؛ اما در آغاز دور حذفی با قبول شکست 
برابر رقبــا از صعود به مرحله یک هشــتم نهایی 

بازماند.
 ورزشــکار اصفهانی،  کاپیتان اسلحه اپه ایران که 
موفق شــد در دور گروهی قاطعانه با کسب چهار 

پیروزی و دو شکســت به جدول اصلی و به جمع 
ســی و دو نفر پایانی راه یابد در دیدار نخست در 
مرحله یک هشتم نهایی مقابل فیض ا... علیموف 
از ازبکستان با نتیجه ۱۵ بر ۱0 شکست خورد تا از 

صعود به جمع شانزده نفر پایانی بازبماند.
در آغــاز رقابت های تکواندو )پومســه( تیم ملی 
 بانوان ایران متشــکل از دو ورزشــکار اصفهانی
) مرجان سلحشوری و مهسا صادقی(  با  شکست 
مقابل کره جنوبی از گردونه رقابت ها حذف شدند 
ولی در بخش انفرادی مرجان سلحشوری با کسب 
مدال نقره در بازی های آسیایی ۲0۱۸ جاکارتا، به 

کار خود در این رقابت ها پایان داد.
سلحشوری با شکســت دادن حریفانی از ماکائو 
و ژاپن راهی مرحلــه نیمه نهایی شــد. او در این 
مرحله با پومسه رو مالزی روبه رو شد که توانست 
 او را شکست داده و راهی فینال شود که در فینال 
بانوی اصفهانــی مقابل رقیبی از کشــور میزبان 
) اندونزی( در جایــگاه دوم قــرار گرفت.در این 
رقابت ها، سلحشــوری با امتیــاز ۸/4۷مقام دوم 
را کســب کرد و نماینده اندونزی بــا امتیاز۸/۶۹ 

اول شد.

مرجان سلحشوری بعد از  کسب مدال نقره پومسه 
زنان، اظهار کرد: »سطح مسابقات خیلی باال بود، 
چون تک حذفی بود همه مبارزه ها حکم فینال را 
داشت. کل ســالن، اندونزی را تشویق می کردند 
شــرایط ســخت بود؛ اما  موضوع  در تمرکز من 
تاثیری نداشت. خدارا شکر می کنم  که این مدال 

را برای کاروان ایران به دست آوردم«.
وی در مــورد داوری اظهــار کرد:  خــب بازیکن 
اندونزی هم قدری در تعادل مشــکل داشت و به 
نظرم امتیاز فــرم اول حق من بود که بیشــتر از  
حریف نمره بگیرم. ان شــاء ا... بتوانم در مسابقات 

جهانی مدال خوشرنگ تری کسب کنم.
نخستین مدال آور بانوان کاروان ایران در بازی های 
آسیایی ، بیان  کرد:  کمی بد شانسی بود که نقره 
گرفتم. پیــش از  این مســابقات مــن فقط فکر 
می کردم  مــدال را بگیرم. حاال هــم این مدال را 
به شهید گیتی نما تقدیم می کنم. زمان اعزام دور 
مزار شــهدای گمنام در فدراسیون جمع شدیم و 
به هر کدام از  ما یک پالک دادند. روی مدال من 
 اسم شــهید گیتی نما بود که بسیار روحیه بخش 

بود.
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مقاومت ُمسن ها!
پیشنهاد سردبیر:

چهره 

خـبر

 مدیر اجرایی معاونت آموزشی 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

2 مركز آموزشي در سال 
جاري راه اندازي مي شود

مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان گفت: یكي از اهداف برنامه ششم 
توســعه جهاد دانشــگاهي، فاصلــه گرفتن از 
دوره هاي عمومي و حركت به ســوي دوره هاي 
تخصصي با هدف نزدیك كردن فارغ التحصيالن 

دانشگاهي به فرصت هاي شغلي است.
»روح ا... صفری« با اشاره به فعاليت های شاخص 
در طول یك سال گذشــته اظهار كرد: در سال 
1396 معاونت آموزشــي موفق شــد دو مركز 
جدید آموزشي را در خيابان دانشگاه و همچنين 
شاهين شــهر راه اندازي كند. در مجموع 1300 
مترمربع و حدود 500 نفــر صندلي به امكانات 
آموزشي واحد اصفهان افزوده شــد.وی افزود: 
هم اكنون این معاونت با 7 مركز آموزشــي در 
5 هزار مترمربع فضاي آموزشــي و حدود 400  
مدرس و پرســنل در شــهر اصفهان و دو شهر 
زرین شهر و شاهين شهر مشغول خدمات رساني 

به شهروندان است.
مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان، به برنامه های شاخص آینده اشاره 
كرد و گفت: اصالح چارت منابع انساني شاغل در 
معاونت آموزشي، افزایش فراگيران آموزشي به 
باالي 50 هزار نفر تا سال 1400، گسترش مركز 
آموزشي در خيابان جابر انصاري، راه اندازي دو 
مركز جدید آموزشي طي ســال جاري و 98 و 
افزایش مراكز آموزشــي كوتاه مدت به 9 مركز 
آموزشي و ادامه پيگيري ساخت كالج آموزشي 
دوره هاي كوتاه مدت در اصفهان از برنامه هاي 

در دست اقدام است.

یک کارشناس معماری:
احیای بافت فرسوده، مشاركت 

و اعتماد مردم را می خواهد
یك كارشناس معماری اظهار كرد: امروز تاكيد 
بر مشاركت مردمی، مهم ترین رویكرد در احيای 
بافت فرسوده است. در گذشــته طرح كالبدی 
شــهر در حد یك كاغذ باقی می ماند و بر اساس 
نيازســنجی و آینده نگری برنامه ریزی نمی شد؛ 
همين امر موجب تغيير رویكــرد در این زمينه 

شد.
»نجما ایزدفر« با بيان اینكه در اجرای طرح های 
نوسازی بافت فرسوده باید به سمت منفعت مردم 
حركت كنيم، افزود: به هيچ وجــه مردم نباید 
به پروژه های شــهری خود بدبين باشند؛ بلكه  
باید اعتماد بين مردم و مســئوالن ایجاد شود، 
در این صورت مشكل بدمســكنی در بافت های 
فرسوده رفع خواهد شد. این كارشناس معماری 
خاطرنشان كرد: الزم است با ایجاد تعلق خاطر در 
شهروندان ساكن در بافت های فرسوده، در جهت 
جلب مشاركت های مردمی گام برداریم. ایزدفر 
با اشــاره به اســتفاده بهينه از نظرات و مقاالت 
كارشناســی در احيای بافت های فرسوده ادامه 
داد: مقاالت فراوانی در زمينه ارائه طرح ها جهت 
احيای بافت فرســوده وجود دارد كه نباید این 
مقاالت در قالب كاغذ باقی بماند، بلكه باید از این 
نظرات كارشناسی به صورت بهينه استفاده كرد.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
مدیران شهری طرح تفصیلی را 
به عنوان سند باالدستی بپذیرند

یك كارشناس شهرسازی اظهار كرد: مدیران و 
مسئوالن شهری باید طرح تفصيلی را به عنوان 
یك سند باالدســتی بپذیرند و با طرح هایی كه 
برخالف آن اســت، مخالفت كننــد؛ به عنوان 
نمونه درصدی كــه از ســاختمان ها به فضای 
ســبز اختصاص می یابد، با درصد مشــخص در 
طرح تفصيلــی مغایرت دارد و بــه كاربری های 
دیگر تبدیل می شــود؛  بنابراین بدنه مدیریت 
شــهری نيز باید خود را متعهد بــه اجرای این 
طرح بداند.»الهام ناظمی« با اشاره به اینكه بانك 
اطالعاتی مورد نياز برای تهيه این طرح ها ضعيف 
است، گفت: یكی از نقاط ضعف این طرح ها توجه 
نكردن به خرده اقليم های شهر است؛ به عنوان 
مثال ناژوان و منطقه مركزی شهر اقليم متفاوتی 
دارد كه باید در طرح تفصيلی و طرح های جامع 
شهری این مهم لحاظ شود. این درحالی است كه 
اكنون داده های اقليمی به طوركلی برای اصفهان 

مورد استفاده قرار می گيرد.
ناظمی افزود: البته اطالعات كالبدی شــهر به 
طور دقيق تری به وسيله مشاوران برداشت می 
شود، اما برخی موارد مثل اطالعات جمعيتی و 
اقليمی ناقص و ناكافی اســت، بنابراین تا زمانی 
كه اطالعات مورد نياز بــرای تهيه طرح ناقص 
باشد، طرح تفصيلی نيز ناقص و از جامعيت الزم 

برخوردار نخواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:
بیش از ۸ درصد آزادگان كشور 

از استان اصفهان هستند
 این روزها بســياری از آزادگان كشور با تمام كردن 
دوران ميانسالی پا به دوران سالمندی گذاشته اند و 
با كاهش قوای جسمی، نشــانه های دوران اسارت 

بيشتر در آنها ظاهر شده است.
 مدیركل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان اصفهان 
تاكيد دارد؛ بهترین دســتگاهی كــه می تواند به 
نمایندگی از سایر دستگاه ها، مسائل آزادگان را دنبال 
كند، »بنياد شهيد« اســت. مدیركل بنياد شهيد و 
امور ایثارگران استان اصفهان در این باره گفت:  بنياد 
شهيد و امور ایثارگران زبان گویای جامعه ایثارگری 
است؛ البته در كشــور قانون كم نداریم، اما با توجه 
به اجرا نشــدن برخی از قوانين، تعدادی از آزادگان 
با مشكالتی روبه رو هســتند. »داریوش وكيلی« با 
اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب كه فرمودند: 
»جمهوری اسالمی با داشــتن ذخایر ارزشمندی 
چون آزادگان مقاوم، هرگز در برابر دشمنان احساس 
ضعف نخواهد كرد«،  اظهار داشت: باید برای انتشار 
خاطرات تلخ و شيرین اسرا، همچنين رزمندگان و 
جانبازان به منظور زنده نگه داشتن و انتقال فرهنگ 
ایثار، اســتقامت و مجاهدت، تالش و اقدام شــود. 
مدیركل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان با بيان 
اینكه در استان اصفهان سه هزار و 577 آزاده سرافراز 
وجود داد كه 8/4 درصد كل آزادگان كشور را شامل 
می شــود، تاكيد كرد: این افراد هم در زمان اسارت 
از لحاظ علمی  و هم بعد از آن از لحاظ تحصيلی به 
مقاطع باالی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری 
تخصصی و پزشكی دســت یافته اند و بسيار پویا و 
زنده به خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
پرداختند. وی ادامه داد: در استان اصفهان یك هزار 
و 189  جانباز باالی 70 درصد و ۲57 جانباز قطع 
نخاعی زندگی می كنند و ســایر جانبازان از ناحيه 
دست و پا قطع یا نابينا هســتند. وكيلی با تاكيد بر 
اینكه برای زنده نگه داشتن روزهایی چون ۲6 مرداد 
باید فرهنگ مقاومت، ایثــار و آزادگی را در جامعه 
زنده نگه داشت و به نسل های بعد منتقل كرد، گفت: 
رزمندگان و اسرا خاطرات خود را با حضور در بين 
جوانان و مسئوالن، یا با انتشار كتاب و غيره به نسل 
امروز و آینده منتقل كنند و بــرای انتقال فرهنگ 

مقاومت اقدام نمایند.

چهل و پنجمين جلســه علنی شــورای اسالمی 
اصفهان صبح دیروز با حضور 13 تن از اعضای این 
شورا برگزار شد و با دومين انتخابات هيئت ریيسه 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان همراه بود.

ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق پيش 
از دســتور خود اظهار كرد: ۲8 مرداد روز كودتای 
ننگين آمریكا در ایران است، هرچند كه این كودتا 
در سال 3۲ تا ۲5 سال بعد از آن توانست حكومت 
را در دست شاه قرار دهد، اما با انقالب اسالمی این 
موضوع منتفی شــد و مردم ایــران دخالت دولت 

آمریكا را جبران كردند.
»فتح ا... معيــن« افزود: ایــن امر نشــان داد كه 
حكومت هایی كه زمينه مردمی نداشــته باشند در 
هيچ كجــای دنيا امكان بقا ندارنــد؛ همان طوركه 
دولت بعث عراق با جنایاتی كه انجام داد، سرانجام 
از گردونه حيات خــارج و از صفحــه روزگار محو 
شد. ریيس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
با اشــاره به 30 مردادماه »روز جهانی مسجد« این 
روز در اصفهان همواره مدنظر بوده و در مكان هایی 
كه امكان ایجاد مســجد وجود نداشته، شهرداری 
درصدد ایجاد مساجد در همه محله ها بوده است؛ 
مساجد مكانی برای انجام امور خير و مكانی مردمی 

است.
وی خاطرنشان كرد: شورای اسالمی شهر اصفهان 
تالش داشــته تا مردمی بودن مســاجد را پررنگ 
كند و در جاهایی كــه نياز به حضور شــهرداری 
 بوده، تالش شده است كه مســاجد مورد استقبال

 مردم باشند.
معين اذعان داشت: در ســال گذشته  به رغم وجود 
مشكالت تامين اعتبارات شهرداری اصفهان، یك 
ميلياردتومان به مساجد اصفهان كمك شد، هرچند 
 عالقه شــورای شــهر به اختصاص مبلغ بيشتری

 بود.
وی تصریح كرد: دوم شــهریورماه، سالروز شهادت 
شهيدان باهنر و رجایی و آغاز »هفته دولت« است. 
اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسات 
متعدد و در مالقات با استاندار اصفهان، این مطلب را 
عنوان كردند كه در جهت ایجاد هم افزایی و اجرای 

سياست های كالن دولت تالش خواهند كرد.
ریيس شورای اسالمی شــهر اصفهان ابراز داشت: 
شورای اسالمی شهر اصفهان، آمادگی الزم را جهت 
همكاری برای حل مشكالت و ایجاد فضای مناسب 

با كليه دستگاه های اجرایی استان اعالم می دارد.
در ادامه این جلســه، الیحه تفریغ بودجه سال 96 
ســازمان عمران شــهرداری اصفهان و گزارشات 
بازرس قانونی و موسسه حسابرسی منتخب بررسی 

شد و با 11 رای موافق مورد تصویب قرار گرفت.
در بررسی این الیحه مقرر شد كه وصول مطالبات 
ســازمان عمران از مجموعه شــهرداری اصفهان 
پيگيری شود؛ همچنين موارد عنوان شده در گزارش 
بازرس و حســابرس تــا پایان ســال 97 پيگيری 
و رفــع شــود و ارائه تفریــغ بودجه هر ســازمان 
 طبق قانون تــا پایان خردادماه ســال بعــد ارائه

 شود.
هزینه هایی که از درآمدهای یک سازمان 

پیشی گرفت
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان در این 
خصوص بيان كرد: بودجه سال 96 سازمان عمران 

شــهرداری اصفهان 963 ميليارد تومــان بود كه 
درآمدهای عمليات آن 98 درصد و درآمدهای غير 
عملياتی آن 45 درصد محقق شــده است؛ مخارج 
این بودجه شــامل هزینه های پرســنلی، اداری، 
سرمایه ای، انتقالی و عملياتی-عمرانی بوده است. 
»سعيد كورنگ بهشــتی« ادامه داد: هزینه ساليانه 
سازمان عمران شهرداری اصفهان 30 ميليارد تومان 
است كه بيشتر این هزینه جنبه دستمزد كاركنان 
این ســازمان را دارد. سخنگوی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان یادآور شد: وضعيت به گونه ای است 
كه بنده را در موقعيتی قــرار داد تا از ادامه خدمت 
در سمت عضویت در هيئت ریيســه و سخنگویی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان عذرخواهی كرده و 

كناره گيری خود را اعالم كنم.
وی خاطرنشــان كرد: این موضع و نظر از مدت ها 
پيش وجود داشت؛ اما به احترام توصيه های ریيس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، اعالم رسمی این 
موضع را تا امروز كه در آستانه دومين سال فعاليت 
شورای پنجم و انتخابات هيئت ریيسه قرار داریم، 

به تاخير انداختم.

»فریده روشــن« ریيــس كميســيون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح كــرد: از فعاليت های مدیریت شــهری در 
رویدادهای مختلف به ویژه اهتمام در بزرگداشت 

سالروز ورود آزادگان به ميهن تشكر می كنم.
وی متذكر شد: جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان 
باید زمينه ساز رشد و توسعه استعدادهای اصفهانی 

در صنعت فيلم و هنر شود.
ریيس كميســيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: تاب آوری 
شهر اصفهان پایين اســت، برای افزایش تاب آوری 
باید از ظرفيت سمن ها و نهادهای مردمی استفاده 

كنيم.
پاسخ تذکرات ما را بدهید

عضو كميسيون حمل و نقل، محيط زیست و فناوری 
اطالعات شورای شهر اصفهان عنوان كرد: با توجه 
به كليه نطق ها و تذكرات مطرح شــده در شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، خواســتار توضيح و پاسخ 

مسئوالن مربوطه هستيم.
»اصغر برشان« افزود: با وجودی كه چندین بار تذكر 

داده ام، هنوز حقوق كارگران شهرداری اصفهان با 
تاخير پرداخت می شــود و باید این مشكل برطرف 
شود؛ همچنين برای بازگشایی معابر در بافت های 
تاریخی و قدیمی شــهر اصفهان اقــدام عملياتی 
 انجام نشده و مشــكالت زیادی در محالت ایجاد 

شده است.
اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد

ریيــس مركــز پژوهش های شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان اظهار كرد: وجود نمایشــگاه ها در 
بهبــود فضای اقتصادی شــهرها تاثير به ســزایی 
 داشــته و باعــث رونــق فضــای كســب و كار 

می شود.
»كوروش خســروی« افــزود: در هفته های اخير 
اخبار نگران كننــده ای مبنی بر ایجاد نمایشــگاه 
دیگری بــه گوش می رســد كه این امــر باعث به 
ميان آمدن رقيبی بــرای نمایشــگاه بين المللی 
اصفهان شــده و چندین ميليارد ســرمایه گذاری 
 در نمایشــگاه بين المللی اصفهان دچار خســارت 

می شود.
 برگزاری دومین انتخابات هیئت رییسه 

دوره پنجم شورای اسالمی اصفهان 
»فتح ا... معين« به عنوان تنها نامزد ریاست شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این انتخابات اعالم آمادگی 
كرد و با 13 رای موافق به مدت یك ســال دیگر به 

عنوان ریيس شورای اسالمی اصفهان ابقا شد.
»عليرضا نصراصفهانی« هم به عنــوان تنها نامزد 
نائب ریيسی شورای اسالمی اصفهان اعالم آمادگی 
كرد و با 13 رای موافق به مدت یك ســال دیگر به 
عنوان نائب ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان ابقا 
شد. »فریده روشن« به عنوان تنها نامزد منشی اول 
شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم آمادگی كرد و 
و با 11 رای موافق به مدت یك سال دیگر به عنوان 

نائب ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان ابقا شد.
»مهدی مزروعی« به عنوان تنها نامزد منشی دوم 
و سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان اعالم 
آمادگی كرد و با 13 رای موافق به مدت یك ســال 
آینده به عنوان منشی دوم شــورای اسالمی شهر 

اصفهان انتخاب شد.

تاب آوری شهر اصفهان پایین است 
  در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛  

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:
تدوین طرح جامع شهری متناسب با شرایط روز

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهاركرد: درحال حاضر تفاهم نامه تدوین طرح جامع شهر 
اصفهان بين دســتگاه های راه و شهرسازی، استانداری، شــهرداری و وزارت راه و شهرسازی در مرحله 
تنظيم قرارداد است. »سيداحمد حسينی نيا« تصریح كرد: تشــكيل شورای راهبری و كميته اجرایی از 
جمله ملزومات تنظيم قرارداد طرح جامع شهر است كه در حال حاضر مقدمات آن نيز فراهم شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بيان اینكه در مجموع طرح هایی كه برای شهر برنامه ریزی 
می شود، در سطح كالن »طرح جامع« و در سطح پهنه بندی و جزئيات »طرح تفصيلی« است، افزود: هر 
كدام از طرح ها یك بازه زمانی مشخص دارد كه باید در مدت تعيين شده برای شهر تهيه شود و با توجه به 

شرایط و سطوح برنامه ریزی شهرها، مورد بازنگری قرار گيرد.

  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مسئوالن  با سن باال، حاضر به اجرای طرح 
پیاده راه سازی چهارباغ نبودند:  

مقاومت ُمسن ها!
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان با  حضور در جمعی از جوانان فعال استان اصفهان اظهار كرد: 
جوانان فعاليت بزرگی انجام می دهند كه با حداقل هزینه و بدون درنظر گرفتن منافع مادی برای یك هدف 
تالش می كنند و من از بودن در ميان شما خوشحالم و آماده هرگونه حمایت هستم. »عليرضا صلواتی« افزود: 
جوانان و نوجوانان با انگيزه و جسارت خود می توانند اهداف خود را پيش ببرند اما مسئوالن بازنشسته پس از 

تجربه كردن تمام موقعيت ها انگيزه ای ندارند و با محافظه كاری فعاليتی را پيش نمی برند.
وی  در ارتباط با پياده راه سازی چهارباغ گفت: چهارباغ بعد از 40 سال  پياده راه شد؛ چون مسئوالن با سن باال 
 برای این كار حاضر به انجام ریسك نبودند؛ اما اكنون جوانان با قبول مشكالت موجود این كار را به سرانجام 

رساندند.

مدیر مركز رســيدگی به امور مســاجد استان 
اصفهــان اظهار كــرد: امــام محمــد باقر)ع( 
می فرمایند: هر چيــزی قفلی دارد، قفل ایمان، 

مدارا كردن با مردم است.
حجت االســالم »محمدرضــا صالحيان« بيان 

كرد: مسجد باید  یكی از اركان مهم 
در زندگی فرد مســلمان باشد؛ اگر 
مردم مسجد را در سبد كاالی خود و 
»مسجد درمانی« را در سبك درمانی 
خود بياورند بسياری از مشكالتشان 
حل می شود.مشاور استاندار اصفهان 
در امــور روحانيــت تصریــح كرد: 
با آرامشــی كه مســجد برای افراد 
حاصل می كند، بسياری از مشكالت 

افراد حل می شود؛ زیرا مسائل روحی در جسم 
تاثيرگذار است؛ روح شاداب فقط با وصل شدن 
 به روح الیزال الهی آن هم در مسجد امكان پذیر

 است.
وی بيان كرد: در مســجد همــه عوامل كمك 
می كند كه فرد به خداوند متصل شود، مسجد 
خانه خدا روی زمين است و تنها مكانی محسوب 

می شود كه از لطافت معنوی برخوردار است.
مدیــر مركــز رســيدگی بــه امور مســاجد 
اســتان اصفهان اذعان كرد: مســجد بهترین 
كانون در هدایت ســبك زندگی مردم اســت، 
امروز صهيونيســت ها برای از پــای در آمدن 
ایران اســالمی نقشــه های خــود را معطوف 

بــه خانواده كــرده اند و ســعی در شكســتن 
 احترام هــا در خانــواده های ایرانی اســالمی

 دارند .
وی خاطرنشان كرد: ما از مســجد و منبر برای 

تبليغ استفاده می كنيم.

حجت االســالم صالحيان ادامه داد: اگر امروز 
حضور جوانان در مســجد كمتر شــده است، 
مشكل در مسجد نيســت؛ بلكه قانونگذار باید 
خوب قانون وضــع كند و دولت خــوب به فكر 
معيشت جوانان باشد؛ تا حضور جوان در مسجد 

هم تقویت شود.
صالحيــان افــزود:  درحال حاضر پنــج هزار و 
330 مسجد در ســطح استان اســت و قریب 
به هزار و 100 مســجد در مناطــق پانزده گانه 
در شــهر مســجد و پنج هزار امام جماعت در 
ســطح اســتان فعاليــت مــی كننــد و هزار 
 و 400 ائمــه جماعــات در شــهر اصفهــان

 است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان خبر داد: 

فعالیت ۵ هزار امام جماعت در اصفهان 
ریيس حوزه هنری اســتان در عمارت سعدی 
حوزه هنری اصفهان كه به مناســبت تجليل از 
اصحاب رسانه اصفهان برگزار شد، در تعریفی از 
كار خبر و خبرنگاری اظهار داشت: پژوهشگری، 
مهارت و تخصص، احساس مسئوليت اجتماعی، 

صداقت، كنترل احساســات، هوش و كياست و 
توانایی تخصصی در تهيه خبر از ویژگی های الزم 

برای حرفه »خبرنگاری« است.
»مهدی احمدی فر«  افزود: اولویت بندی اخبار 
و دقت به زمان و مكان مناســب برای بيان خبر  
یقينا به هوش و كياســت خبرنگاران بســتگی 
دارد و تفاوت یك خبرنــگار متبحر را از دیگران 
مشــخص می كند. ریيس حوزه هنری استان 
اصفهان بيان داشــت: یك خبرنگار درباره تهيه 
خبر دو وظيفه دارد كه یكــی تبدیل رویدادها 
به یك خبر اســت و نكته مهم تر در این ارتباط 
این اســت كه توانایــی تبدیــل برنامه ریزی و 

فعاليت  های روتين به خبر را نيز داشته باشد.

وی با اشــاره به اینكه گاهی استفاده از توصيف 
و داســتان گرایــی در ارتباط با اخبار بســيار 
مهم اســت تا اخبار از حالت كليشــه ای خارج 
شود، ابراز داشــت: ارزیابی نگاشته های قبلی و 
آسيب شناســی از دیگر مواردی است كه اغلب 

خبرنگاران به آن توجه دارند.
احمدی فر با بيان اینكه رســانه و 
نهادهای فرهنگی می توانند در تغيير 
مولفه های فرهنگی در جامعه موثر 
باشند، تاكيد كرد: اقتصاد از موارد 
موثر در حوزه فرهنگ است، شاید ما 
نتوانيم بر اقتصاد مردم تاثير بگذاریم 
اما می توان بر مســائل اقتصادی از 
طریق فرهنگ سازی به طور مثال در 

ارتباط با مد و برندپوشی اثر گذاشت.
وی در بخــش دیگری از صحبت هــای خود از 
راه اندازی نخســتين مركــز تخصصی آموزش 
هنر به كودكان در كشــور توســط مدیر روابط 
عمومی ســابق حوزه هنــری خبــر داد و ابراز 
 داشــت: این مســئله از اولویت های مهم حوزه 

هنری است.
گفتنی اســت در پایان این نشســت از پرچم 
متبرک حضرت اباعبدا... الحسين )ع( رونمایی 
شد، هدیه معنوی كه حوزه هنری استان اصفهان 
به مناســبت روز خبرنگار در نظــر گرفته بود و 
فضای این نشست صميمی را عارفانه  و آسمانی 

كرد.

رییس حوزه هنری استان اصفهان خبر داد:
راه اندازی نخستین مركز تخصصی آموزش هنر به كودكان 
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 امام محمد باقر علیه السالم:
  آخرت ، سراى ماندن است و دنیا سراى رفتن و 

نیست شدن ؛ اما اهل دنیا اهل غفلت اند .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مراسم افتتاحیه 
بازی های 

آسیایی جاکارتا
بازی های آسیایی 

2018 با اجرای مراسم 
سنتی و بومی اندونزی 
و سخنرانی مقامات در 
میان رژه کشورهای 

شرکت کننده به صورت 
رسمی افتتاح شد.

عکس روز

دوخط کتاب

برسند، مریض نمی شدم حاال 
هر وقــت چیــزی را از ته دل 
می خواهم، ســعی می کنم 
حرف هــای او را در مــورد 

سیب کال یادم باشد.

بادبادک باز
»خالد حسینی« 

به حرف مادرم  گوش 
ندادم

یک بار آن وقت هــا که خیلی 
کوچک بــودم، از درختی باال 
رفتم و از سیب های سبز کال 
خوردم، دلم باد کــرد و مثل 
طبل ســفت شــد، خیلی درد 
می کرد. مــادرم گفت اگر 
صبر می کــردم تا ســیب ها 

عشق حد و مرز نمی شناسد. اگر فردی در زندگی تان باشد که از دل و جان 
دوستش داشته باشید مسلما هر کاری می کنید که او برای لحظه ای احساس 
آرامش کند. مراسم ازدواج جوئان و کرگ لیونز، 44 ساله در لیورپول اتفاق 
جالبی افتاد. عروس خانم برای اینکه همسرش را که از بیماری صعب العالجی 
رنج می برد دلداری دهد، در مراســم ازدواج شــان او هم موهایش را می زند 
و کچل می کند. »کرگ« با بیماری ســرطان پانکراس دســت و پنجه نرم 
می کند. آنها  از 14 ســالگی یکدیگر را می شــناختند و پس از اینکه متوجه 
 شــدند کرگ دچار بیماری است تصمیم گرفتند مراســم را سریع تر برگزار 

کنند .

کچل کردن عروس وسط مراسم ازدواج

ساعت عجیب تولد ۳ دختر »لوری دیرسلی« تعجب پزشکان را برانگیخته 
است. هر سه فرزند این زن دقیقا در ساعت ۷:4۳ دقیقه متولد شده اند. به 
اعتقاد کارشناسان این اتفاق بســیارنادر است و از هر یک میلیون مورد در 
سراسر جهان، فقط یکی ممکن است به این حالت شبیه باشد. بزرگ ترین 
فرزند لوری به نام »اال« در تاریخ 1۰ اکتبر ســال ۲۰۰۵ و دقیقا در ساعت 
۷:4۳ دقیقه متولد شد. فرزند دوم او نیز که »اوی« نام دارد، باز هم درست 
در همین ساعت در سال ۲۰۰۷ به دنیا آمد. سر انجام آخرین کودک او هم 

به نام »هریسون« امسال در همین ساعت پا به این دنیا گذاشت.

عجیب ترین مادر جهان به همراه سه دخترش 

بانک، محلی است که افراد پول و اشیای قیمتی خود را در آن نگهداری می کنند 
از این رو به عنوان یک صندوق شــناخته می شــود ولی هیچ وقت چیزی غیر از 
پول در آن نگهداری نمی شود که البته در ایتالیا این مورد نقض شده است.بانک 
»امیلیانو« یک بانک پنیری به حساب می آید؛ چرا که پنیرهای مختلفی در خزانه 
این بانک پیدا می شــود که هر جایی نمی توان آن را یافت. این پنیرها نزدیک به 
۲۰۰ میلیون دالر ارزش دارند به همین علت بانک نیز تدابیر امنیتی شدید روی 

آنها نصب کرده است. 

عجیب و خنده دارترین بانک جهان

یادداشت

فاصله زیاد طبقاتی در جامعه کنونی ما امری انکار ناپذیر است و 
یکی از مهم ترین راه های رفع این معضل اجتماعی، دادن صدقه 
است؛ اما اگر در دادن صدقه دقت نشود،خود به یک امر ناهنجار 
تبدیل خواهد شد. گاهی دیده شده که برای تهیه جهیزیه دختری 
اقدام به جمع آوری پول مــی کنند ولی وقتی مثال یک یخچال 
معمولی را می شــود،خانواده دختر نمی پذیرند با این بهانه که 
ممکن است باعث سر افکندگی و در نتیجه دعواهای خانوادگی 
شود.خوب که دقت کنی،می فهمی که این خانواده در تهیه یک 
جهیزه ساده و در حد ضروریات زندگی مشکلی ندارد ولی چون به 
این مقدار قانع نیست،دست نیاز به سوی خیرین دراز کرده است.
این گونه کمک ها  چند مشــکل ایجاد می کند، اول اینکه باید 
توجه داشت یک جامعه ایده ال،جامعه ای نیست که همه در آن با 
شرایط مساوی زندگی کنند.به هر حال با توجه به تالش و میزان 
سواد و حساسیت و عدم حساسیت شغلی،زندگی افراد باید اندکی 
متفاوت باشد.این الزمه یک جامعه پویا و در حال رشد است و  باید 
در میان افراد نهادینه شود نه اینکه با کمک های خود به این گونه 
افراد،توقع بیجا در آنها ایجاد کنیم؛ در واقع مسئله شأنیت که در 
اسالم مطرح است اشاره به همین امر دارد. دوم اینکه باعث می 
شود خانواده های دیگری هم که نمی توانند این میزان جهیزیه 
را تهیه کنند یا دربرابر افراد هم سطح خود احساس سرافکندگی 
کرده و یا اینکه آنها هم با چشم هم چشمی،اقدام به درخواست 
کمک از طبقــات باالتر خواهند کرد  و عزت نفس شــان زیر پا 
گذاشته می شود.سومین مشکل و مهم ترین آن این است که اگر 
نیازمندترین مردم همین افراد باشند، کمک به آنها مشکل اساسی 
ایجاد نمی کند بلکه زمانی مسئله حاد می شود که ما نیازمندانی 
را می بینیم که به نان شب خود محتاج اند ویا اینکه برای درمان 
فرزند بیمار خود مستاصل هستند،ولی خیرین کمک های خود 
را در موارد غیر ضروری بذل می کنند.نکته مورد توجه این است 

که باید در  دادن صدقه هم دقت کنیم. 

در دادن صدقه دقت کنیم

 آزاده ابراهیمی

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید 
فوالدشــهربا بیــان تبریــک روز 
خبرنگارگفت: خبرنگارکسی اســت که با گزارش های 
عمقی ،تحلیلی و توصیفی به صورت منصفانه، مطالبات 

مردم را ارائه و مسئوالن را وادار به پاسخگویی کند.
حمیدرضا شیروانی هدف از نشســت خبری را اطالع 
رســانی از مجموعه اقدامات شــرکت عمران در قالب 
فوالدشهر دانست و افزود:با توجه به رکود اقتصادی حاکم 
بر کشور مجموعه اقدامات انجام شده قابل توجه است و به 
حول و قوه الهی نه تنها پروژه ها دچار ریزش نشدند بلکه 
با شدت در حوزه های مختلف کار انجام دادیم.وی ادامه 
داد:شــرکت عمران درآمد هزینه است بدین معنا که از 
طرف دولت به ما بودجه ای تخصیص داده نمی شود بلکه 
با فروش زمین ،امالک و ساختمان های خودمان درآمد 
کسب کرده  و در حســاب های دولتی ثبت می کنیم و 
براساس بودجه ای که داریم و بر طبق چارچوب قانونی 

آن را هزینه می کنیم.
شیروانی ادامه داد: درسال 9۵ و 96 آبرسانی و فاضالب 
در فوالدشــهربه خصوص مســکن مهر در اولویت قرار 
گرفتند و بــا توجه به اینکــه این دو مــورد به صورت 
خاک برداری ودر عمق زمین انجام شــد تقریبا عموم 
شهروندان از این موضوع بی اطالع هستند.وی توضیح 
داد: قسمت آخر تصفیه خانه مسکن مهر به مینادشت به 
طول 1۵۰۰متر و در عمق حدود8 تا 1۰متری زمین اجرا 
شد و از بزرگ ترین کارهایی است که در حوزه زیرساخت 

شهر به سرانجام رسید.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهردر خصوص آبرسانی 

به مسکن مهر تصریح کرد:در سال های گذشته ساکنین 
مسکن مهر نسبت به واحدهای موجود ساکن نبودند؛ اما 
پیش بینی ما این بود که روند افزایش سکونت به صورت 
تصاعدی است به همین دلیل در ســال قبل با احداث 
ایستگاه پمپاژکه هم اکنون 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و رو به اتمام است را در دستور کار قرار دادیم ویکی 
از خط های انتقال آب آن به طول رفت و برگشــت ۵/۳ 
کیلومتراجرا شــد و فاز دوم آن از مسکن مهر تا مخزن 

ذخیره ۲۰هزار متری است که قبال احداث شده بود.
حمیدرضا شــیروانی اضافه کرد:در ابتدای سال 96 ما 
همزمان آگهی 6 مدرسه را به مناقصه گذاشتیم و بعد از 
انتخاب پیمانکاران به مرحله اجرا درآمدند و هم اکنون 
۵ مدرسه که از لحاظ کیفیت،فضای بازی وموقعیت قرار 
گیری مناسب هستند،تکمیل شده است که ۳ مدرسه 
در هفته دولت افتتاح می شــودو ۲ مدرسه هم قبال به 
آموزش و پرورش تحویل داده شــده بود اما به صورت 
رسمی مراســمی جهت افتتاح آن برگزار نشد چراکه 
اعتقادمان این بود که نیاز مردم موجه تر و اوالتر است.
شیروانی از موضوعات مهم شهری که در دستور کارقرار 
دارند،گفت و افزود:طرح تفضیلی شهر که باید مصوب 
شود و این خاصیت را دارد که فضاهایی مثل پایانه حمل 
و نقل مسافر،میدان میوه و تره بار شهر،پارکینگ ماشین 
های سنگین و امثال آن را در قالب قطعات تفکیک شده 
نداریم و بعد از مصوب شدن طرح تفصیلی ،واگذاری های 
خود را شــروع خواهیم کرد و هم اکنون مطالعات وضع 
موجود به تصویب رسیده است و مراحل تکمیلی تصویب 
طرح تفصیلی شهر هم در دست اقدام است.وی توضیح 

داد:در سال گذشته ۲۵ قرارداد عمرانی منعقد کردیم که 
در حوزه های روشنایی،محوطه سازی ،تکمیل فضاهای 
آموزشی،روشنایی محالت ،توسعه فضاهای سبز و حفظ 
آن را انجام دادیم و مبلغی در حدود ۲۵ میلیارد تومان 
در سال 96 قرارداد بستیم و در حال حاضر نیز مبلغی در 
حدود 11 میلیارد تومان در حوزه کارهای عمرانی  منعقد 
کردیم وهمچنین مبلغی در حدود 1۰ میلیارد تومان تا 
پایان ماه آینده در وبسایت برای مناقصه های جدیدبرای 

انتخاب پیمانکارمنتشرخواهیم کرد.
مدیر شرکت عمران گفت:از پایان سال 96 تاکنون تمرکز 
خود را برای تکمیل کارهایی روبنایی قرار دادیم ودر سال 
96 سه قرارداد به مجموع حدودا 1۰میلیاردتومان برای 
محوطه سازی ها منعقدکردیم که تقریبا وزن عمده این 
قراردادها بر محالت ایثار و فرهنگ مسکن مهر است که 
پیمانکاران در حال کار هستند و اولویت اول خود را بر 
خیابان های اصلی و خیابان هایی که بیشترین تردد را از 
نظر سواره رو و پیاده رو دارند قرار دادیم و به تدریج وارد 

محالت و خیابان های فرعی نیز می شوند.
شیروانی با اشــاره به حوزه آبیاری فضای سبز توضیح 
داد:از اقداماتی که در سال 96خصوصا سال 9۷ در دستور 
کار شرکت عمران است،توسعه فضای سبز با استفاده از 
پساب تصفیه شده و با شیوه های مدرن آبیاری قطره ای 
اســت و در این جهت عملکرد خوبی داشتیم همچنین 
آســفالت گذاری خیابان ها و معابرنیز با سرعت خوبی 
پیش می رود.وی در خصوص قطار شــهری فوالدشهر 
نیز افزود:آخرین اقدامات صورت گرفته توسط شرکت 
مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید کشور ،نماینده 
لنجان در مجلس شورای اســالمی  و مجموعه عوامل 
استانی که پیگیری کردند قرارداد اجرای این پرژه مقرر 
شــده که به صورت پروژه مشارکتی با بخش خصوصی 
باشد و شرکت عمران فوالدشــهر ۳۰درصد سهامدار 
این شرکت خواهدبود و شهرداری ها و بهره برداران در 
مسیرهم پروژه در قالب مشارکت کننده با سهام هایی که 
تعیین شده ورود می کنند.شیروانی اضافه کرد:مقدمات 
کار انجام شده و مسیر به کنارگذر ذوب آهن جایگزین 
شده و ساخت آن در جاهایی که عرض معبر اجازه دهد 
به صورت روگذرو در جاهایی که محدودیت داشته باشد 
به صورت زیرگذر و در مــکان هایی دیگر به صورت پل 
عبور خواهیم کرد و این پروژه با سرعت متوازن در حال 
اجراست. مدیرعامل شرکت عمران اظهار کرد: فوالدشهر 
تا سال 8۵ جمعیت اش ۵۰ هزار نفر بوده و در سال 9۵ 

تقریبا 9۰ هزار نفر شد یعنی اینکه در بازه زمانی 1۰ساله 
جمعیت اش دو برابرشــده و این درحالیست که تا قبل 
از آن و در 4۰سال گذشــته  جمعیت فوالدشهر  نصف 
جمعیت کنونی بوده اســت که این امــر ارائه خدمات 

عمومی را سنگین تر و فشرده ترکرده است.
وی بیان داشــت: در فوالدشــهربالغ بر ۳1 هزار واحد 
مسکن مهر داریم که حدود ۵ تا 6 هزار واحد مسکونی 
غیر موثر هستند بدین معنا که پروژه های مشارکتی که 
عمران داشته و از وام مسکن مهر در قالب خود مالکیتی 
اســتفاده کردند.۲۵۰۰ واحد هم متقاضی موثر ندارند 
یعنی اینکه پیمانکار یا مراحــل اجرایی را پیش نبرده و 
کار پیشرفت نکرده است،حسن اش این است که چون 
متقاضی ندارد خدمات رسانی عمومی کمتر است و عیب 

اش نیزاین است  که به هر حال باید ساخته شود .1۳۵۰۰ 
واحد مسکن مهر نیز در قالب تعاونی های مسکن است 
که عموما در بــرزن ایثار و محالت ایثــار جانمایی می 
شوند.تقریبا ۲9۵۰۰ واحد مسکونی مسکن مهر تعیین 
تکلیف شده و 1۵۰۰ واحد نیز در قالب چهار پروژه می 
باشد که هنوز تحویل قطعی صورت نگرفته به دلیل اینکه 
سازندگان اعداد و ارقامی که بابت یک متر مربع  دادند 
مورد تایید شرکت عمران نیست ولی پیشرفت فیزیکی 
این چهار پروژه بیــش از 9۰ درصد اســت و تقریبا در 

مراحل آخر هستند.
شیروانی بیان کرد:مسائل داخلی بلوک های مسکونی 
بناوساختمان ،محوطه سازی  داخلی در تعهد تعاونی ها 
و واحد  بازرسی، اتاق تعاون و نهایتا اداره تعاون واتحادیه 
تعاونی هاست و شرکت عمران متعهد به احداث فضاهای 

عمومی ،پیاده رو و فضای ســبز ومعابر اصلی  خدمت 
رسانی می کند. شیروانی در تکمیل سخنان خود ، وجود 
شرکت عمران  را در توسعه شهرهای جدید  یک فرصت 
دانست و افزود : شــرکت عمران به عنوان رابط دولت با 
مدیریت شهری می تواند به وسیله اخذ مجوزات قانونی از 
منابع شهر برای توسعه خود شهر استفاده کند و چنانچه 
به فرض مثال شرکت عمران کار خود را پایان یافته تلقی 
کند منابع اش به هیچ سازمانی واگذار نمی شود بلکه در 
اختیار مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت 
و اختیار تصمیم گیری برای این منابع در استان خواهد 
بود و از حیطه مدیریت شهری خارج می شود و این به 
ضرر شهرهای جدید  و مدیریت شهری آن می باشد، لذا 
وجود شرکت عمران تسهیل کننده استفاده از منابع شهر 

برای خود شهر است و در چارچوب قانون برخی مطالبی 
که از تریبون ها بیان می شــود خالف این اتفاق است و 
محقق نخواهد شد و بایستی با روحیه تعامل و بر محور قا 
نون ،همکاری در مدیریت شهری صورت پذیرد و ما بر 

موضوع همکاری، جدی هستیم.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: اگر دستگاه 
های خدمات رســان بــه تعهدات خود عمــل کنند و 
 اعتبــارات الزم را بــرای تکمیل خدمات زیــر بنایی و 
رو بنایی اختصاص بدهند قطعا شرکت عمران در کوتاه 
مدت فعالیت خود را در شهر های جدید سراسر کشور 
پایان خواهد داد . شیروانی ادامه داد:بر طبق این تفاهم 
نامه شهرداری می تواند با روال اداری که برایش تعریف 
شده است فعالیت خود را انجام دهد و سپس این فعالیت 
ها ارزیابی می شود و معادل اش زمین وساختمان به آن 

ها واگذار می شود، در حقیقت طبق تفاهم نامه اول کار 
انجام می شود و براساس کارانجام شده و کارشناسی شده 

تبادالت مالی صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت عمران در بخشی از صحبت های خود 
گفت: طبق مصوبه ای  در سال 89 که در شورای مسکن  
استان صورت گرفت، قرار بود استانداری اصفهان ،شرکت 
عمران و یکی از مجموعه های وزارت کشــور در تهران 
مبلغ ۲4 میلیارد تومان )سهم هرکدام 8 میلیارد تومان( 
برای محوطه سازی و حیاط سازی  درون بلوک ها بدهند 
که استانداری وآن مجموعه طبق این مصوبه عمل نکرده  
و فقط شرکت عمران 8 میلیارد تومان را در قالب واگذاری 

زمین به اتحادیه تعاونیهای استان پرداخت کرده است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید »فوالدشهر« در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیالت ویژه 
شرکت عمران برای فروش عرصه بدون سود، عنوان کرد: 
امالک اجاره 99 ساله به سود و صالح مردم نیست؛ زیرا 
افراد مالک عرصه نیستند و این ساختمان ها با گذشت 
زمان، بابت اســتهالک از ارزش آن ها کم می شود؛ در 
نتیجه مالکان در پی واگذاری ساختمان خود می روند که 
همین موضوع، ممکن است به یک بحران اجتماعی منجر 

شود؛ بنابراین خرید به صالح مردم است. 
  شیروانی در خصوص عرصه های 99 ساله مسکن مهر 
بیان کرد:با توجه به اینکه مالکان محترم مســکن مهر 
مالک اعیان این بنا می باشند و عرصه یا زمین ساختمان 
ها متعلق به دولت اســت که 99 سال در اجاره آنان می 
باشد، لذا چنانچه مالکان این واحد ها)بلوک ساختمان( به 
طور جمعی درخواست خرید عرصه نمایند،دولت با ارائه 
تسهیالتی با قیمت کارشناسی روز این عرصه را واگذار 
می نماید و مســکن آنان از 99 ســال به خود مالکیتی 
تبدیل و پس از تســویه حساب اســناد عرصه و اعیان 
انتقال داده خواهد شــد.وی با تشریح تسهیالت دولت 
گفت:چنانچه قیمت کارشناســی معین شود مالکان با 
پرداخت 1/۵)میلیون تومان( به عنوان پیش پرداخت که 
)۵۰۰ هزار تومان را در ابتدا پرداخت کرده و مابقی را در 
دو قسط می دهند( مراحل انجام انتقال اسناد صورت می 
گیرد و از آن سو دولت این پیش پرداخت را برای تکمیل 
خدمات باقی مانده )محوطه بلوک ها( استفاده می کند.

حمیدرضا شیروانی تصریح کرد:مردم نهایتا باید عرصه 
را از دولت بخرند پس بهتر اســت هم اکنون و با قیمت 
امروز که چیزی در حدود 1۰ میلیون تومان اســت  و با 
پیش پرداخت 1/۵میلیون تومان این کار را  انجام دهند. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر در نشست خبری عنوان کرد:

عرصه 99 ساله مسکن مهر به صالح مالکان نیست
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